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RESUMO 

 

A energia solar fotovoltaica vem se inserindo cada vez mais na matriz energética brasileira 

por meio da micro e minigeração distribuída de energia elétrica, tendo como suporte a 

Resolução Normativa N° 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que 

permitiu o ingresso de unidades geradoras no Sistema de Compensação de Energia Elétrica. 

Este trabalho buscou o desenvolvimento de um projeto fotovoltaico para microgeração 

distribuída de energia, explicando cada etapa do desenvolvimento do projeto e fazendo uma 

análise econômica de viabilidade específica para o Sistema Fotovoltaico em questão. O 

projeto fotovoltaico utilizou um inversor trifásico, devido à forma de conexão com a rede 

elétrica, e módulos fotovoltaicos de 285 W de potência. A potência de instalação foi de 5 kW. 

Foi feito também o dimensionamento do cabeamento da parte de corrente contínua (DC) e de 

corrente alternada (AC) do sistema. A análise econômica foi feita, baseada no método do 

valor presente líquido, a partir do levantamento de todos os gastos do projeto com os 

componentes do Sistema Fotovoltaico ao longo da vida útil dos painéis solares e da economia 

na fatura de energia elétrica paga pelo consumidor, tendo um investimento inicial de 

aproximadamente R$ 34.000,00. A viabilidade econômica foi obtida para o pagamento sem 

financiamento bancário do projeto, em torno de 16 anos após a instalação do sistema gerador 

e a inclusão da unidade consumidora no Sistema de Compensação de Energia Elétrica. 

 

Palavras-chave: Energia solar. Sistema Fotovoltaico. Geração distribuída. Análise 

econômica. 

 



 

ABSTRACT 

 

The photovoltaic solar energy has been increasingly inserted in the brazilian energy matrix 

through the distributed micro and minigeneration of electric energy, supported by the 

Normative Resolution N° 482/2012 of the National Electric Energy Agency (ANEEL), which 

allowed the entry of generating units in the Electric Energy Compensation System. This work 

aimed the development of a photovoltaic project for distributed microgeneration of energy, 

explaining each stage of the project development and making an economic feasibility 

analysis, specifically for the Photovoltaic System in question. The photovoltaic project used a 

three-phase inverter, due to the form of connection to the power grid, and photovoltaic 

modules of 285 W of power. The installation power was 5 kW. It was also dimensioned the 

cabling of direct current (DC) and of alternating current (AC) parts of the system. The 

economic analysis was made, based on the net present value method, from the survey of all 

project expenditures with Photovoltaic System components throughout the lifetime of the 

solar panels including the economy in electricity bill paid by the consumer, having an initial 

investment of approximately R$ 34.000,00. The economic viability was obtained for the 

payment without a project bank financing around 16 years after the installation of the 

generator system and the consumer unit in the Electric Energy Compensation System. 

 

Keywords: Solar energy. Photovoltaic System. Distributed generation. Economic analysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

A crescente demanda energética mundial exige, constantemente, investimentos em 

geração de energia elétrica. Da mesma forma, cria-se também uma preocupação de como 

esses investimentos podem ter um impacto na sociedade e no meio ambiente, sendo, portanto, 

necessário optar por fontes de energias que sejam eficientes e que agridam cada vez menos o 

meio ambiente. Dessa forma, as fontes de energias renováveis, como geradores eólicos, 

centrais hidrelétricas e geradores fotovoltaicos, colocam-se como uma alternativa de 

substituição dos meios convencionais de geração de energia elétrica que funcionam a partir 

dos combustíveis fósseis. 

Uma das mais promissoras fontes de energia para investimentos na matriz 

energética brasileira é, sem dúvidas, o aproveitamento da energia gerada pelo Sol, tanto na 

forma de calor como na de luz para transformação em energia elétrica.  

O Sol é também responsável pela maioria das formas de geração de energia. Por 

exemplo, esse é responsável pelo ciclo das águas, interferindo na hidroeletricidade, pela 

circulação dos ventos na superfície terrestre, interferindo na energia eólica, e pela geração dos 

combustíveis fósseis, pois os mesmos foram oriundos de resíduos de plantas e animais, os 

quais utilizaram a energia solar para o seu desenvolvimento (CRESESB, 1999). 

O aproveitamento direto da energia solar se dá pela chamada Energia Solar 

Fotovoltaica, a qual é obtida pela conversão direta da radiação em eletricidade, por meio do 

efeito fotovoltaico que ocorre nas chamadas células fotovoltaicas. Inicialmente, a energia 

fotovoltaica foi desenvolvida para atender sistemas isolados em localidades sem rede de 

distribuição de energia elétrica e para fornecimento de energia para satélites no espaço. 

Apesar de o Brasil ser rico em recursos naturais e de notáveis esforços em 

investimento em outras fontes de energia renovável, são poucos os resultados que promovam 

a inserção da energia fotovoltaica na matriz elétrica brasileira. Além disso, existem alguns 

empecilhos como o custo ainda elevado desse tipo de geração de energia, que se deve a 

diversos fatores, como a tributação elevada sobre os componentes básicos do sistema 

fotovoltaico e a ausência, por exemplo, de fabricantes nacionais desses componentes, tendo a 

maioria deles que serem importados, apesar de o país possuir a matéria prima para a 

fabricação dos módulos fotovoltaicos. A redução dos preços dos painéis solares ainda é um 

desafio para a indústria, tornando-se um empecilho para a difusão dos sistemas fotovoltaicos 

em larga escala.  
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Existem três classificações para os sistemas fotovoltaicos: isolados, híbridos e 

conectados à rede. O sistema híbrido utiliza a geração fotovoltaica em conjunto com outra 

forma de geração de energia, como a energia eólica, entretanto não necessariamente uma 

fonte renovável. Os sistemas isolados e conectados à rede são os mais comuns. Os isolados 

estão completamente desconectados da rede elétrica, utilizando baterias para armazenamento 

da energia produzida nos painéis fotovoltaicos. Os conectados à rede injetam a energia 

produzida na rede elétrica, utilizando-se de um inversor para conversão da corrente contínua 

gerada pelos módulos em corrente alternada, para adequação de qualidade e segurança e para 

que a energia injetada não degrade a qualidade do sistema em que se interliga o arranjo 

fotovoltaico. Dependendo da distância, dos custos atrelados à construção de linhas de 

transmissão e de distribuição para atender a necessidade energética da localidade, pode ser 

mais barato ou mais caro a utilização de um sistema isolado da rede elétrica. 

O sistema elétrico brasileiro caracteriza-se, principalmente, como um sistema 

centralizado de geração de energia elétrica, em que esta é transportada por longas redes de 

transmissão e distribuição pelo país. Essa centralização exige que se construam novas linhas 

de transmissão e se ampliem os sítios de geração de energia em casos de aumento de 

demanda, podendo acarretar em alguns problemas, como o acréscimo de perdas devido às 

longas distâncias das linhas de transmissão e o acréscimo dos custos atrelados. 

Com isso, a geração distribuída de energia elétrica se torna uma solução mais 

econômica e eficiente, melhorando ainda a estabilidade do serviço de energia elétrica. Esse 

sistema oferece às concessionárias uma maneira de aumentar a disponibilidade de energia 

localmente, como também a melhoria da qualidade de suprimento e suporte de tensão por 

meio do fornecimento de energia reativa local.  

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2014), vinculada ao Ministério 

de Minas e Energia, em 2014 mais de 95% dos sistemas fotovoltaicos no mundo eram 

conectados à rede elétrica, enquanto, em anos anteriores, a maioria era de sistemas isolados. 

Este crescimento foi devido a programas de incentivos, promovidos por vários países, como 

Alemanha, Estados Unidos, China e Espanha. 

No Brasil, pode-se dizer que o maior avanço em geração distribuída de energia se 

deu por meio da Resolução Normativa N° 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), sendo posteriormente atualizada pelas Resoluções Normativas N° 517/2012 e N° 

687/2015, em que há a regulação de micro e minigeradores de energia elétrica, a qual permite 

que os consumidores injetem a energia produzida na rede de distribuição da concessionária, 

gerando créditos para abatimento no valor da conta de energia. 
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Nesse trabalho, foi feito um dimensionamento de um sistema fotovoltaico 

conectado à rede elétrica de distribuição para uma unidade consumidora localizada no 

município de Groaíras, no interior de estado do Ceará, para que se pudesse ter uma redução na 

conta de energia paga pelo consumidor, baseando-se, principalmente, na Resolução 

Normativa N° 482/2012 da ANEEL, a fim de se encontrar o tempo de retorno do investimento 

do sistema fotovoltaico.  

A propriedade possui um valor médio de radiação incidente de 722,5 W/m², com 

um consumo aproximado de 7200 kWh de energia por ano, obtendo um investimento inicial 

de aproximadamente R$ 34.000,00, para um sistema em torno de 5 kW de potência instalada. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho visou o dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 

microgeração de energia elétrica, baseado na Resolução Normativa N° 482/2012 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), de forma a reduzir a conta de energia elétrica do 

consumidor, promovendo o uso de energias renováveis por meio dos Sistemas Fotovoltaicos 

conectados à rede elétrica de distribuição. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Desenvolver o projeto com embasamento em Normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT); 

 Calcular os custos do investimento; 

 Calcular o tempo de retorno do investimento pelo método do valor presente 

líquido; 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

É importante o conhecimento de alguns fundamentos teóricos para que se entenda 

o dimensionamento de um projeto fotovoltaico de microgeração de energia.  

 

3.1 Radiação solar e Conversão de energia 

 

A Radiação Solar é a propagação por meio de ondas eletromagnéticas da energia 

proveniente do Sol. O Sol fornece anualmente para a atmosfera terrestre 1,5 x 10
18

 kWh de 

energia, sendo o verdadeiro sustentáculo da vida na Terra (CRESESB, 1999). Além disso, é o 

principal responsável pelos ventos na atmosfera terrestre e pelas características climáticas do 

planeta. 

A parte da radiação solar que atinge uma superfície na Terra e que não sofre 

nenhum desvio causado pela atmosfera é chamada de radiação solar direta. Entretanto a 

radiação solar pode alcançar a superfície após ter sido dispersada por moléculas e partículas 

presentes na atmosfera, sendo essa outra fração da radiação solar chamada de radiação solar 

difusa (DUFFIE; BECKMANN, 2013). 

Por meio do efeito fotovoltaico, a energia solar pode ser convertida diretamente 

em energia elétrica. Todas essas frações da energia solar influenciam na energia elétrica 

gerada pelos painéis solares, mas a energia provinda diretamente do Sol é a maior responsável 

pela geração de energia elétrica. Portanto, devem-se levar em consideração alguns fatores que 

influenciam na quantidade de energia direta que chega aos painéis solares, como as nuvens, 

que bloqueiam grande parte da radiação, e a orientação dos painéis, que, para ser feita de 

forma correta, deve-se levar em consideração o posicionamento do Sol em relação à 

superfície da Terra em que se quer instalar o sistema fotovoltaico. 

 

3.1.1 Ângulos solares e de superfície 

  

A Terra possui quatro tipos de movimentos: rotação, translação, nutação e 

precessão axial. Entretanto, os que interferem mais significativamente no estudo em questão é 

o fenômeno de rotação, movimento em torno do seu próprio eixo, e de translação, movimento 

em torno do Sol. 

 Devido a esses dois tipos de movimentos, podem-se definir, a fim de localizar 

espacialmente o Sol, a partir de um referencial fixo na Terra, informando a sua trajetória ao 
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longo do dia ou ao longo do ano, por meio de ângulos geométricos.  

Em 2013, foi criada a norma NBR 10899:2013 da ABNT, a qual especifica os 

termos técnicos relativos à conversão fotovoltaica de energia radiante solar em energia 

elétrica, definindo ângulos solares e termos utilizados na geração fotovoltaica. Baseando-se 

nesta referida norma, estão apresentadas algumas definições que foram utilizadas neste 

projeto. 

Os fundamentos da geometria solar podem ser encontrados em vários livros texto 

da literatura. Nesse trabalho, foi usado como referência o livro Solar Engineering of Thermal 

Processes (DUFFIE; BECKMANN, 2013).  

 

Figura 1 – Alguns ângulos solares e de superfície 

 

Fonte: Duffie; Beckmann (2013). 

 

3.1.1.1 Inclinação de uma superfície (β) 

 

Ângulo entre a linha normal à superfície e o plano horizontal. 

 

3.1.1.2 Latitude (Φ) 

 

É a coordenada geográfica definida na superfície terrestre, sendo o ângulo entre o 

plano do equador e a normal à superfície de referência. Depende da localização no globo 

terrestre. Varia de 0° a ± 90°, sendo positiva no hemisfério Norte e negativa no hemisfério 

Sul. 
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3.1.1.3 Declinação solar (δ) 

 

Posição angular do Sol, ao meio dia, em relação ao plano da linha do Equador, 

variando de -23,45° a +23,45°, sendo positivo no hemisfério Norte e negativo no hemisfério 

Sul, de acordo com a convenção usada pelo livro. A declinação solar pode ser calculada pela 

Equação 1: 

 

 𝛿 = 23,45 × 𝑠𝑖𝑛 [
360

365
 × (294 + 𝑛)] (1) 

 

Em que: 

 n: número do dia do ano, variando de 1 a 365. 

 

3.1.1.4 Ângulo azimutal de uma superfície (γ) 

 

Ângulo formado entre a projeção horizontal da linha normal à superfície e o Sul 

geográfico, variando de -180° a +180°, em que o 0° é quando a projeção está direcionada para 

o sul, sendo positivo no oeste e negativo no leste. 

 

3.1.1.5 Ângulo horário solar (ω) 

 

É o deslocamento angular Leste-Oeste do Sol, a partir do meridiano local, 

variando de -180° a +180°. Este ângulo possui valores negativos durante a manhã e positivos 

durante a tarde e é calculado pela Equação 2: 

 

 𝜔 = 15° × 𝑛° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑡é 𝑜 𝑚𝑒𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 (2) 

 

3.1.1.6 Ângulo Zenital (𝜃𝑠) 

 

Ângulo entre os raios solares e o plano vertical, variando de 0° a 90°. É calculado 

pela Equação 3: 

 

 cos 𝜃𝑠 = cos 𝛷 cos 𝛿 cos 𝜔 + sin 𝛷 sin 𝛿  (3) 
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3.1.1.7 Altura solar (α) 

 

Ângulo entre os raios solares e o plano horizontal. É calculado pela Equação 4: 

 

 sin 𝛼 = cos 𝛷 cos 𝛿 cos 𝜔 + sin 𝛷 sin 𝛿  (4) 

 

3.1.1.8 Ângulo azimutal do Sol (𝛾𝑠) 

 

Ângulo formado entre a projeção horizontal dos raios solares e o Sul geográfico. 

Obedece a mesma convenção do ângulo azimutal de superfície, possuindo valor negativo 

durante a manhã e positivo durante a tarde. É calculado pela Equação 5: 

 

 𝛾𝑠 =  ±|𝑐𝑜𝑠−1  (
cos 𝜃𝑠 sin 𝛷 sin 𝛿

sin 𝜃𝑠 cos 𝛷
) | (5) 

 

3.1.1.9 Ângulo de incidência em uma superfície (θ) 

 

Ângulo entre o raio solar incidente e a reta normal à superfície de captação. É 

calculado pelas Equações 6, por meio dos ângulos de declinação solar, latitude, inclinação de 

uma superfície e azimute de superfície, e 7, por meio dos ângulos zênite, inclinação de 

superfície, azimute solar e azimute de superfície: 

 

 
cos 𝜃 = sin 𝛿 sin 𝛷 cos 𝛽 − sin 𝛿 cos 𝛷 sin 𝛽 cos 𝛾 + cos 𝛿 cos 𝛷 cos 𝛽 cos 𝜔

+ cos 𝛿 sin 𝛷 sin 𝛽 cos 𝛾 cos 𝜔 + cos 𝛿 sin 𝛽 sin 𝛾 sin 𝜔 
(6) 

 

 cos 𝜃 = cos 𝜃𝑠 cos 𝛽 + sin 𝜃𝑠 cos(𝛾𝑠 −  𝛾) (7) 

 

3.1.2 Célula fotovoltaica 

 

Na célula fotovoltaica é onde acontece o chamado Efeito Fotovoltaico, que 

permite a conversão direta da energia solar em energia elétrica. As células solares funcionam 

basicamente a partir da radiação direta do Sol, entretanto também é gerada energia em dias 

com nuvens. Alguns sistemas ainda são capazes de gerar pequenas quantidades de energia em 

brilhantes noites de lua cheia. 
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3.1.2.1 Efeito fotovoltaico 

 

Esse fenômeno foi descoberto na primeira metade século XIX, primeiramente, por 

Alexandre Edmond Becquerel (1820-1891). Ele se dedicou ao estudo da teoria da luz. 

Investigou os efeitos fotoquímicos e os aspectos espectroscópicos das radiações solares e da 

luz elétrica, e o fenômeno da fosforescência. Em 1839, desenvolveu um dispositivo 

fotovoltaico. Observou-se que certos materiais produziam uma corrente elétrica quando 

expostos à luz (GOETZBERGER; HOFFMANN, 2005).   

Esses materiais são semicondutores, os quais são caracterizados por apresentarem 

uma banda de valência totalmente preenchida por elétrons e uma banda de condução vazia a 

temperatura de 0 K, sendo um isolante a essa temperatura (CRESESB, 2014). 

O que difere os semicondutores dos outros materiais é o gap ou banda proibida, 

sendo representado por 𝐸𝑔 , que é a energia necessária para que os elétrons presentes na banda 

de valência passem para a banda de condução, podendo chegar até a 3 eV (elétron-volt). 

Acima desse valor, o material é considerado isolante. A Figura 2 mostra a separação de 

bandas de energia para a classificação dos materiais. 

Uma característica dos materiais semicondutores é a de apresentar um aumento de 

condutividade com o aumento de temperatura, sendo assim, em temperaturas superiores do 

que 0 K, há sempre um certo número de elétrons ocupando a banda de condução. 

 

Figura 2 - Estruturas de bandas de energia 

 

Fonte: CRESESB (2014). 

 

O semicondutor mais utilizado nas células solares é o Silício. O mesmo possui 

quatro elétrons de ligação, que podem se ligam aos vizinhos, para formar uma estrutura 

cristalina. Ao se adicionarem átomos com cinco elétrons de ligação, como o Fósforo, há 
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excesso de um elétron, o qual não poderá ser emparelhado, sendo ligado fracamente ao seu 

átomo de origem, e ao se adicionarem átomos com três elétrons de ligação, como o Boro, há 

falta de um elétrons, formando uma lacuna. Dessa forma, o Silício dopado com Fósforo será 

um dopante doador de elétrons, denominado dopante n, e o Silício dopado com Boro será um 

receptor de elétrons, denominado dopante p (CRESESB, 1999, p. 28). 

Ao unir esses dois materiais, forma-se a chamada junção pn. Nela os elétrons do 

lado n passam para as lacunas do lado p, dando origem a um campo elétrico permanente, que 

dificulta a passagem de mais elétrons, entrando em equilíbrio. A Figura 3 mostra o efeito 

fotovoltaico em uma célula solar. 

 
Se uma junção pn, [...] for exposta a fótons com energia maior que o gap, ocorrerá a 

geração de pares elétron-lacuna; se isto acontecer na região onde o campo elétrico é 

diferente de zero, as cargas serão aceleradas, gerando assim, uma corrente através da 

junção; este deslocamento de cargas dá origem a uma diferença de potencial ao qual 

chamamos de Efeito Fotovoltaico. Se as duas extremidades [...] forem conectadas 

por um fio, haverá uma circulação de elétrons (CRESESB, 1999, p. 28). 

 

Figura 3 - Representação básica do efeito fotovoltaico em uma célula 

solar 

 

Fonte: www.cresesb.cepel.br (2008). 

 

3.1.2.2 Principais tipos de células fotovoltaicas 

 

As principais tecnologias de fabricação de células utilizadas atualmente são as de 

Silício Policristalino (p-Si), Monocristalino (m-Si) e amorfo (a-Si), e Telureto de Cádmio 

(CdTe). 
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 Silício Monocristalino 

 

A tecnologia monocristalina é a mais antiga e também uma das mais caras, porém 

possui a maior eficiência. Comercialmente, a eficiência dos painéis é em torno de 14% e 21%. 

Possuem uma cor uniforme, indicando silício de alta pureza e cantos tipicamente 

arredondados como mostrado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Célula de Silício Monocristalino 

 

Fonte: www.cresesb.cepel.br (2008). 

 

 Silício Policristalino 

 

Nas células de Silício Policristalino, Figura 5, os cristais de Silício são fundidos 

em um bloco, preservando a formação de múltiplos cristais, sendo posteriormente cortados 

em blocos quadrados e fatiados em células. A diferença para o monocristalino é que o 

policristano é ligeiramente menos eficiente e tem um custo menor. A eficiência dos painéis vai 

de 13% a 16,5%. 

 

Figura 5 – Célula de Silício Policristalino 

 

Fonte: www.cresesb.cepel.br (2008). 
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 Silício Amorfo 

 

Uma célula de Silício Amorfo, Figura 6, difere das demais estruturas cristalinas 

por apresentar alto grau de desordem na estrutura atômica. O rendimento desse tipo de célula 

é mais baixo do que nas células cristalinas, mas, ainda assim, produz uma corrente elétrica 

razoável. Os painéis produzidos a partir desta tecnologia têm eficiência de 6% a 9%. 

 

Figura 6 – Célula de Silício Amorfo 

 

Fonte: www.portalsolar.com.br (2008). 

 

 Telureto de Cádmio 

 

Única tecnologia de painéis solares de  filmes finos que superou o custo/eficiência 

de painéis solares de silício cristalino em uma parcela significativa do mercado mundial. A 

eficiência de painéis solares com base na tecnologia de telureto de cádmio opera normalmente 

na faixa de 9% a 11%. 

 

3.2 Sistemas Fotovoltaicos 

 

Segundo a norma NBR 11704:2008 da ABNT, os sistemas fotovoltaicos podem 

ser classificados quanto à interligação com o sistema público de fornecimento de energia e 

quanto à configuração do sistema. 

Existem os sistemas isolados (off-grid), que não possuem qualquer ligação com o 

sistema de distribuição de energia, e os sistemas conectados à rede elétrica (on-grid ou grid-

tie), que estão efetivamente conectados. De acordo com a configuração do sistema, existem os 

sistemas puros, em que se utiliza o gerador fotovoltaico como único gerador de energia, e os 
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sistemas híbridos, em que o gerador fotovoltaico está associado com outros geradores de 

energia elétrica. 

A energia destinada aos equipamentos pode ser com tensão contínua ou tensão 

alternada, dependendo do funcionamento, sendo alimentados com a energia produzida pelos 

Módulos Fotovoltaicos, os quais geram corrente contínua, ou pela conexão com a rede elétrica 

de distribuição, a qual fornece corrente alternada.  

Outra definição do sistema fotovoltaico é em relação a se há ou não necessidade 

do acúmulo de energia, sendo necessários alguns componentes característicos para esses 

sistemas.  

A Tabela 1, retirada da NBR 11704:2008, mostra informações dos componentes, 

baseando-se no tipo de sistema fotovoltaico. 

 

Tabela 1 – Componentes básicos dos sistemas fotovoltaicos 

Tipo de sistema Tensão 

Acumulação 

de energia 

elétrica 

Componentes básicos 

Sistemas 

isolados 

Puros 

Contínua 

Não Seguidor de potência máx. 

Sim 
Controlador de carga e 

acumulador 

Alternada 

Não Inversor 

Sim 
Controlador de carga, 

acumulador e inversor 

Híbridos 

Contínua Sim 

Controlador de carga, 

acumulador e gerador 

complementar 

Alternada Opcional 

Controlador de carga, 

acumulador (opcional) e 

gerador complementar 

Sistemas 

Conectados 

à rede 

Puros Alternada Não Inversor 

Híbridos Alternada 

Não 
Inversor e gerador 

complementar 

Sim 
Inversor, gerador 

complementar e acumulador 

Fonte: NBR 11704:2008 (ABNT). 
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3.3 Sistemas Fotovoltaicos conectados à rede elétrica 

 

São aqueles em que a potência gerada pelo arranjo fotovoltaico é entregue à rede 

elétrica, sendo indispensável um inversor para garantir a qualidade da energia injetada na rede 

e a segurança da instalação, da manutenção e da operação do sistema fotovoltaico. 

 

3.3.1 Componentes básicos 

 

Esse trabalho visa o projeto de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica, 

portanto foram explicitados somente os componentes básicos desse tipo de sistema. 

Conforme a NBR 11704:2008 da ABNT, um dos componentes básicos para os 

sistemas on-grid é o inversor. Além dele, tem-se o gerador fotovoltaico, composto pelos 

módulos fotovoltaicos, e, se necessário, uma caixa de fileira (string box).  

A Figura 7 mostra os componentes básicos necessários para um Sistema 

Fotovoltaico conectado à rede de distribuição de energia. 

 

Figura 7 – Componentes básicos on-grid 

 

Fonte: www.captosol.com.br (2014). 

 

3.3.1.1 Módulos Fotovoltaicos 

 

Segundo a norma NBR 10899:2013 da ABNT, o módulo fotovoltaico é a unidade 

básica formada por um conjunto de células fotovoltaicas, interligadas eletricamente, 

objetivando gerar energia elétrica.  

Uma célula fotovoltaica possui tensão em torno de 0,4 Volts e uma densidade de 

corrente de 30mA/cm². Logo, elas precisam ser associadas em série ou em paralelo no módulo 

fotovoltaico de modo a atingir a tensão e a corrente desejadas para o painel solar. Da mesma 
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forma é para o arranjo fotovoltaico dos módulos, que devem ser conectados de modo a atingir 

e não ultrapassar a tensão e a corrente elétrica suportadas pelo Inversor conectado. 

A Figura 8 mostra a simbologia de um módulo fotovoltaico, em que o triângulo 

representa o lado positivo da ligação do painel. 

 

Figura 8 – Simbologia de um módulo fotovoltaico 

 

Fonte: NBR 10899:2013 (ABNT). 

 

A curva característica de corrente elétrica (I) x diferença de potencial (V) de um 

módulo fotovoltaico é representada pelas Figuras 9 e 10. A partir dessa curva é definida a 

potência máxima (𝑃𝑚) do painel, que é o produto da tensão de potência máxima (𝑉𝑚𝑝) e da 

corrente de potência máxima (𝐼𝑚𝑝). 𝑉𝑚𝑝 e 𝐼𝑚𝑝 são determinados sob Condições Padrão de 

Testes (STC): Radiação solar de 1000W/m², temperatura da célula de 25°C e Massa de Ar 1,5. 

 

Figura 9 – Curva I x V do Módulo 

CS6X-310P da Canadian Solar sob 

diferentes intensidades de radiação solar 

 

Fonte: Canadian Solar (2015). 

Figura 10 – Curva I x V do Módulo 

CS6X-310P da Canadian Solar sob 

diferentes temperaturas 

 

Fonte: Canadian Solar (2015).
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3.3.1.1.1 Associação em série 

 

A conexão dos módulos é feita de um terminal positivo de um módulo a um 

terminal negativo de outro. Nesse tipo de associação, as tensões são somadas e a corrente não 

é afetada, conforme as Equações 8 e 9.  

 

 𝑉 =  𝑉1 +  𝑉2 + ⋯ +  𝑉𝑁 (8) 

   

 𝐼 =  𝐼1 =  𝐼2 = ⋯ =  𝐼𝑁 (9) 

 

Para afirmar que as correntes são iguais, deve-se garantir que os módulos sejam 

idênticos, entretanto isso não é totalmente possível. Apesar disso, pode ser uma boa 

aproximação, tendo cautela na seleção dos módulos e na sua disposição no sistema. Caso haja 

uma diferença considerável de potência entre os módulos fotovoltaicos, os painéis solares 

com as menores potências irão se tornar uma carga e acabarão interferindo na produção total 

do sistema fotovoltaico. 

 

3.3.1.1.2 Associação em paralelo 

 

É feita a conexão dos terminais positivos dos módulos e a conexão dos terminais 

negativos, de modo que ocorre a adição das correntes elétricas produzidas, e a tensão elétrica 

continua a mesma, conforme as Equações 10 e 11. 

 

 𝑉 =  𝑉1 =  𝑉2 = ⋯ =  𝑉𝑁 (10) 

 

 𝐼 =  𝐼1 +  𝐼2 + ⋯ +  𝐼𝑁  (11) 

 

3.3.1.1.3 Associação mista 

 

Nessa associação, é feita a combinação das associações em série e em paralelo, a 

fim de se atingir a tensão e a intensidade de corrente desejadas para o projeto. Geralmente, a 

limitação da tensão e da corrente do arranjo fotovoltaico é determinada pelo inversor, que 

possui valores máximos suportados de tensão e corrente elétrica de entrada, provenientes dos 

geradores de energia. 
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3.3.1.1.4 Orientação e inclinação 

 

Para poder aproveitar o máximo possível da energia provinda dos raios solares, os 

módulos fotovoltaicos devem estar com um ângulo de incidência (θ) igual a zero. Porém, para 

isso ser possível, os painéis solares devem sempre mudar a sua orientação, podendo-se 

utilizar, por exemplo, rastreadores para fazer o seguimento do Sol, entretanto nem sempre é 

viável acrescentar rastreadores no sistema, pois o custo do investimento aumenta 

consideravelmente, sendo dispensável para pequenas gerações de energia. 

Como nem sempre é financeiramente vantajoso a implementação de rastreadores, 

há outra alternativa para se ter o melhor aproveitamento possível da energia solar, que é fazer 

uma orientação baseada em estudos prévios do deslocamento do Sol ao longo do dia e do ano 

na região em que se deseja instalar o sistema fotovoltaico, deixando os módulos fotovoltaicos 

em uma posição fixa, como sobre um telhado de uma residência, por exemplo, como 

mostrado na Figura 11. 

 

Figura 11 – Orientação e inclinação do telhado 

 

Fonte: www.solistec.com.br (2016). 

 

Um dos fatores que deve ser levado em consideração é em qual hemisfério se 

localiza o sistema gerador que se deseja instalar. Caso esteja localizado no hemisfério Norte, 

os painéis devem ser orientados para o Sul geográfico (γ = 0°), pois, ao longo do ano, o Sol 

estará mais tempo em latitudes inferiores. Caso esteja localizado no hemisfério Sul, os painéis 

devem ser orientados para o Norte geográfico (γ = ±180°). Caso esteja localizado exatamente 

na Linha do Equador, teoricamente, a inclinação do painel deve ser de 0°, já que metade do 

ano o Sol estaria no hemisfério Norte e metade do ano estaria no hemisfério Sul. 

Outro fator importante é em relação ao ângulo de inclinação (β) dos módulos 

fotovoltaicos, que depende diretamente da latitude (Φ) da região. O valor do melhor ângulo de 

inclinação para os painéis é igual à latitude do local. Entretanto, para baixos ângulos de 
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inclinação (β < 10°), o acúmulo de sujeira nos módulos pode provocar uma diminuição de 

energia produzida. Para β ≥ 10°, há um melhor escoamento das águas pluviais sobre os 

painéis solares, ajudando na limpeza e evitando o acúmulo de resíduos sólidos na superfície. 

Por isso, recomenda-se que a inclinação nunca seja menor do que 10°. 

Como resumo, foi feita a Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Ângulo azimutal e de inclinação dos módulos fotovoltaicos 

Localização do Sistema 

Fotovoltaico 

Ângulo azimutal de uma 

superfície (γ) 
Inclinação da superfície (β) 

Hemisfério Norte 0° 
Para Φ < 10°, β = 10° 

Para Φ  ≥ 10°, β = Φ 

Hemisfério Sul ±180° 
Para Φ < -10°, β = 10° 

Para Φ  ≥ -10°, β = Φ 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.3.1.2 Caixa de fileira (String box) 

 

A caixa de fileira é um quadro elétrico de proteção em corrente contínua, capaz de 

proteger os módulos fotovoltaicos e o inversor contra distúrbios elétricos, sendo instalados 

entre eles. Os dispositivos de proteção de uma string box são bases porta fusível, fusíveis, 

Dispositivo de Proteção Contra Surto (DPS) e chave seccionadora. A Figura 12 mostra um 

exemplo de string box da fabricante ABB. 

 

Figura 12 – String box 

 

Fonte: ABB (2016). 

 

A função principal de uma string box é atuar como dispositivo de sacrifício, 

protegendo os componentes mais caros do sistema fotovoltaico, que são os módulos e o 

inversor.  
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Ela atua protegendo, principalmente, o sistema contra raios e a vida das pessoas 

que irão fazer a instalação e a manutenção do sistema fotovoltaico. Em uma eventual 

necessidade de intervenção rápida, ao desacoplar os módulos fotovoltaicos do inversor, 

garante a proteção contra choques elétricos. 

Uma informação importante é que a string box nunca deve ser instalada no 

interior da edificação e nem ao lado do Inversor, pois assim é garantida a segurança, evitando 

possíveis riscos de incêndio e propagação de problemas elétricos dentro do edifício. 

A string box deve ser instalada o mais próximo possível, até 10 metros, do arranjo 

fotovoltaico, pois isso garante uma ação rápida e segura do DPS, sendo este, dessa forma, o 

responsável por definir o local ideal de instalação da string box. Em casos de longas 

distâncias, maiores do que 30 metros, entre os painéis e o Inversor, é aconselhável que seja 

instalado mais um DPS. 

 

3.3.1.3 Inversor 

 

O inversor é o responsável por converter a corrente contínua (DC), proveniente de 

módulos fotovoltaicos, de baterias ou de células a combustível, em corrente alternada (AC), 

que é utilizada na maioria dos equipamentos eletro-eletrônicos residenciais, ou que é 

fornecida à rede elétrica de distribuição. A Figura 13 mostra um inversor de conexão à rede. 

 

Figura 13 – Inversor Fronius SYMO 

 

Fonte: www.fronius.com (2016). 

 

A tensão alternada gerada pelo inversor deve possuir amplitude, frequência e 

conteúdo harmônico adequados às cargas alimentadas. Em sistemas on-grid, essa tensão de 

saída deve possuir um baixo teor de harmônicos e deve estar sincronizada com a tensão da 

rede elétrica. Às vezes, são necessários filtros para minimizar o conteúdo de harmônicos.  
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Os inversores utilizam um mecanismo de chaveamento para alterar o fluxo de 

corrente com chaveamento eletrônico, sendo seu desenvolvimento diretamente ligado à 

evolução da eletrônica de potência. 

Existem dois tipos de inversores: os comutados, em que o processo de inversão é 

controlado pela rede elétrica, e os autocomutados, em que o controle é realizado pelo próprio 

inversor. 

Para sistemas on-grid, devem-se utilizar inversores específicos por algumas 

razões: 

a) o inversor deve trabalhar em conjunção com a rede. A forma de onda da 

energia AC gerada deve ser perfeitamente coordenada com a da rede elétrica; 

b) o inversor deve cortar o fornecimento de energia à rede em casos de queda de 

energia da rede elétrica; 

c) o inversor deve suportar as flutuações repentinas de tensão vinda dos módulos 

fotovoltaicos. 

Geralmente, para potências individuais de até 5 kWp, utilizam-se inversores de 

saída monofásica e, para potências maiores, utilizam-se inversores de saída trifásica. 

 

3.3.1.3.1 Seguidor do Ponto de Máxima Potência (MPPT) 

 

Um dos pontos de maior interesse em uma curva característica I x V de um 

módulo fotovoltaico é o ponto de máxima potência, encontrado na região do “joelho” da 

curva. A partir das Figuras 9 e 10, pode-se perceber que a intensidade da corrente elétrica 

produzida é diretamente proporcional à radiação solar e é pouco afetada pela variação de 

temperatura, enquanto a tensão e a potência do módulo decrescem significativamente com o 

aumento da temperatura. 

Ao longo do dia, os painéis estão submetidos a diferentes níveis de radiação solar, 

variando assim o ponto de máxima potência na curva I x V. Nos sistemas fotovoltaicos, pode-

se utilizar um controle eletrônico capaz de aumentar o rendimento de geração. Nesses casos, o 

controle é feito por dispositivos Seguidores do Ponto de Máxima Potência – MPPT 

(Maximum Power Point Tracker), que são responsáveis por regular a tensão e a corrente de 

operação do arranjo fotovoltaico para se chegar no máximo valor do produto 𝐼𝑚𝑝 por 𝑉𝑚𝑝, 

maximizando a produção de energia. 

Existem inversores que possuem um ou mais rastreadores de máxima potência 

instalados. Somente alguns modelos mais antigos de inversores ainda não possuem um MPPT 
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integrado. Um exemplo para utilização de mais de um MPPT é em instalações em telhados 

com dois ou mais lados, em que cada arranjo de cada lado do telhado é conectado a um 

MPPT. 

Boxwell (2013, p.81) traz como informação que um MPPT integrado ao inversor 

on-grid pode trazer um acréscimo de 15% a 20% de energia comparado a um sistema sem 

MPPT integrado.  

 

3.3.2 Fornecimento elétrico monofásico 

 

A energia monofásica é distribuída através de tomadas de uso doméstico e é 

utilizada para a alimentação de equipamentos, como notebooks, iluminação e televisões, que, 

variando de região, podem requerer uma tensão da rede de 110 V ou 220 V. A unidade 

consumidora recebe somente dois fios, uma fase e um neutro. 

A característica da energia monofásica é a de apresentar somente uma onda de 

amplitude 110 V ou 220 V e frequência de 60 Hz, ou seja, 60 ciclos em 1 segundo, no caso do 

Brasil, como mostra a Figura 14. 

 

Figura 14 – Forma de onda monofásica 

 

Fonte: www.phdonline.com.br (2013). 

 

De acordo com a Norma Técnica NT-Br 010/2016 R-01 da empresa COELCE, 

concessionária de energia elétrica no estado do Ceará, o fornecimento monofásico é realizado 

para uma carga instalada de até 10 kW na unidade consumidora em uma tensão de 220 V. 

 

3.3.3 Fornecimento elétrico bifásico 

 

A rede bifásica é composta por duas fases e um neutro. É geralmente utilizada em 

zonas rurais, pois, nas cidades, as unidades consumidoras possuem uma quantidade maior de 

equipamentos elétricos, e, caso haja um aumento de carga instalada, deve ser feita uma 
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ampliação de rede. A COELCE define a utilização da conexão bifásica para uma carga 

instalada de até 20 kW a uma tensão de 380 V. 

 

3.3.4 Fornecimento elétrico trifásico 

 

A rede de entrada é de quatro fios, três fases R, S e T e um neutro, como mostra a 

Figura 15.  

 

Figura 15 – Conexão trifásica 

 

Fonte: www.phdonline.com.br (2013). 

 

A energia trifásica é caracterizada pela sobreposição de três ondas monofásicas 

defasadas de 120°. Com essa defasagem, a tensão é sempre muito próxima da tensão máxima 

disponível, como mostra a Figura 16. 

 

Figura 16 – Forma de onda trifásica 

 

Fonte: www.phdonline.com.br (2013). 

 

De acordo com a Norma Técnica NT-Br 010/2016 R-01 da COELCE, o 

fornecimento trifásico é realizado para uma carga instalada de 20 kW até 75 kW em uma 

tensão de 380 V. 

 

3.3.5 Corrente Contínua (DC) 

 

Corrente contínua, CC ou DC (Direct Current), é o fluxo de elétrons em um 
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condutor de um polo a outro de maneira uniforme, partindo de um polo positivo a um 

negativo, considerando-se a maneira convencional de estudo, ou, considerando o fluxo de 

elétrons, partindo do gerador até o lado com menos eletronegatividade. A Figura 17 mostra a 

característica da corrente contínua. 

 

Figura 17 – Corrente contínua 

 

Fonte: www.sofisica.com.br (2016). 

 

A corrente contínua não é usada na distribuição de energia, pois possui grandes 

perdas em transmissões de longas distâncias. Para manter a corrente constante, deve-se 

empregar uma força muito grande para impulsionar os elétrons ao longo do condutor.  

Se fosse utilizada corrente contínua para transmissão de energia, seria necessária 

uma usina elétrica a cada um ou dois quilômetros para atender a demanda energética das 

zonas urbanas. Assim, a corrente contínua ficou retida a alguns aparelhos eletrônicos que 

utilizam circuitos, pois os geradores de corrente contínua ficam próximos.  

A corrente contínua da Figura 17 é similar à gerada nos módulos fotovoltaicos, 

fato evidenciado pelo estudo do Efeito Fotovoltaico, em que a produção de corrente elétrica 

da célula fotovoltaica somente se dá em um único sentido. 

Existe ainda outro tipo de corrente contínua, que, apesar de não alterar o seu 

sentido, o fluxo de elétrons se dá de forma pulsante ao longo do condutor, como mostra a 

Figura 18. A corrente contínua pulsante é geralmente encontrada em retificadores de corrente 

alternada. 

 

Figura 18 – Corrente contínua pulsante 

 

Fonte: www.sofisica.com.br (2016). 
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3.3.6 Corrente Alternada (AC) 

 

Corrente alternada, CA ou AC (Alternating current), é o fluxo de elétrons dentro 

de um condutor de maneira a haver mudança no sentido da corrente várias vezes por segundo, 

como mostra a Figura 19. A força necessária para gerar esse tipo de corrente é menor, e ela 

consegue atingir valores de tensão elétrica bastante altos, sendo maior a distância de 

transmissão de energia sem haver perda de força. A corrente alternada ainda permite a 

utilização de transformadores, que aumentam a tensão da rede, possibilitando uma distância 

ainda maior de transmissão de energia.  

Para uma frequência de 60 Hz, há a troca de sentido de aproximadamente 120 

vezes por segundo da corrente elétrica, que é o caso do Brasil. 

 

Figura 19 – Corrente alternada 

 

Fonte: http://www.sofisica.com.br (2016). 

 

3.4 Resolução Normativa N° 482/2012 da ANEEL 

 

De acordo com o Art. 1° desta Resolução, o objetivo é estabelecer condições para 

o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição e aos 

sistemas de compensação de energia elétrica. 

Pode-se dizer que, por meio da Resolução Normativa N° 482/2012, teve-se o 

maior avanço do país em geração distribuída de energia. A mesma trouxe vantagens 

econômicas aos consumidores para se tornarem geradores de energia elétrica para as 

distribuidoras, trazendo benefícios para ambos os lados. Na maioria dos casos, entrar no 

Sistema de Compensação é mais vantajoso do que gerar a sua própria energia isoladamente, 

devido ao gasto com as baterias e à disponibilidade maior de energia em casos de emergência 

para sistemas conectados. 
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Desde a publicação desta Resolução em 2012 até outubro de 2015, já foram 

instaladas 1.285 centrais geradoras, sendo 1.233 (95,95%) com a fonte solar fotovoltaica, 31 

(2,41%) com fonte eólica, 13 (1,01%) com fonte híbrida (solar/eólica), 6 (0,47%) com fonte a 

biogás, 1 (0,08%) com fonte de biomassa e 1 (0,08%) com fonte hidráulica (ANEEL, 2015). 

As Resoluções Normativas N° 517/2012 e N° 687/2015 trouxeram algumas 

alterações à 482/2012. Os seguintes tópicos são algumas definições informadas na nova 

Resolução 482/2012. 

 

3.4.1 Microgeração e Minigeração de energia 

 

De acordo com a Resolução Normativa N° 482/2012, a Microgeração Distribuída 

é uma central geradora de energia elétrica com potência instalada menor ou igual a 75 kW e 

que utiliza cogeração qualificada ou fontes renováveis de energia, conectadas à rede de 

distribuição pelas unidades consumidoras. 

Da mesma forma é definida a Minigeração Distribuída de energia, diferindo na 

potência instalada, que deve ser maior que 75 kW e menor ou igual a 3MW para fontes 

híbridas ou menor igual a 5MW para cogeração qualificada. 

Esses dois tipos de geração de energia foram incluídos no Sistema de 

Compensação de energia elétrica, tendo alguns benefícios para as unidades geradoras. 

 

3.4.2 Sistema de Compensação de energia elétrica 

 

Sistema no qual a energia ativa consumida é compensada pela injeção de energia 

na rede de distribuição, ou seja, a compensação não envolve remuneração direta para os 

microgeradores e minigeradores de energia. A energia injetada é cedida por empréstimo 

gratuito, tendo a unidade consumidora um crédito de energia ativa que deverá ser usado em 

até 60 meses, após esse prazo o consumidor não terá mais acesso a esse crédito, sendo esses 

revertidos em prol da modicidade tarifária. 

Outra característica importante do Sistema de Compensação é que eventuais 

montantes de energia ativa injetada podem ser compensados em outras unidades 

consumidoras previamente cadastradas no Sistema de Compensação de energia, tendo o 

titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a microgeração ou a minigeração 

distribuída que definir o percentual de energia excedente que será destinado a cada unidade 

consumidora. 
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O Sistema de Compensação permitiu que os consumidores pudessem ter uma 

economia considerável na conta de energia elétrica, além de aumentar a disponibilidade local 

de energia proporcionada pelo sistema de geração de energia distribuída, passando a ser um 

incentivo para a energia solar fotovoltaica no país. 

 

3.4.3 Empreendimentos com Múltiplas Unidades Consumidoras 

 

Esse tipo de unidade consumidora foi incluído pela Resolução 687/2015 na 

Resolução 482/2012, de modo que é direcionada para propriedades que possuam diversas 

unidades consumidoras, como um condomínio. É caracterizado pela utilização de energia 

elétrica de forma independente, no qual cada fração com uso individualizado constitui uma 

unidade consumidora, devendo elas estar na mesma propriedade ou em propriedades 

contíguas. As porcentagens de créditos de energia a serem compensados em cada unidade 

consumidora devem ser definidas pelos próprios consumidores por meio de um acordo.  

 

3.4.4 Geração Compartilhada 

 

Caracterizada pela reunião de consumidores em unidades consumidoras 

diferentes, dentro da mesma área de concessão ou permissão, por meio de consórcio ou 

cooperativa. A energia é compensada primeiramente na unidade consumidora onde se 

encontra a microgeração ou minigeração distribuída, e o crédito excedente podendo ser 

compensado nas outras unidades consumidoras. O percentual de compensação de energia para 

cada unidade consumidora é definido pelo titular da unidade com microgeração ou 

minigeração de energia. 

 

3.4.5 Autoconsumo Remoto 

 

Caracterizado por a compensação de energia ser feita em unidades consumidoras 

de um mesmo titular situadas em locais diferentes da unidade com microgeração ou 

minigeração de energia, sendo a energia primeiramente compensada na unidade geradora, e a 

porcentagem de compensação das outras unidades consumidoras definida pelo titular. 
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3.5 Análise econômica 

 

Ao longo do tempo, os produtos mudam de valor devido a alguns fatores. A 

velocidade de variação tem um valor relativo diferente, dependendo de a comparação ser feita 

com o valor inicial ou final. 

A velocidade de crescimento de valor é chamada de taxa de desconto. Em 

operações financeiras, denomina-se esta de taxa de juros.  Juros existem apenas  em operações 

de empréstimo, para investimentos é chamada de taxa de retorno.  

O método do valor presente líquido utilizado neste trabalho pode ser encontrado 

no livro Finanças Corporativas e de Valor (NETO, 2006). 

 

3.5.1 Valor futuro (𝑽𝒇) 

 

O valor futuro é igual ao valor presente mais o aumento provocado pela taxa de 

desconto conforme a Equação 12.  

 

 𝑉𝑓 =  𝑉𝑃 + 𝑖 ∗  𝑉𝑃   (12) 

 

Em que: 

 𝑉𝑓 : Valor futuro; 

 𝑉𝑃 : Valor presente; 

 𝑖 : taxa de desconto. 

 

Dessa forma, para uma taxa de desconto constante ao longo de “n” anos o valor 

final é dado pela Equação 13. 

 

 

 
𝑉𝑓 =  𝑉𝑃 ∗ (1 +  𝑖)𝑛  (13) 

 

3.5.2 Valor presente (𝑽𝑷) 

 

O valor presente é encontrado a partir da Equação 13, considerando uma taxa de 

desconto constante ao longo dos anos. 
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 𝑉𝑃 =  
𝑉𝑓

(1 +  𝑖)𝑛
  (14) 

 

3.5.3 Valor presente líquido (𝑽𝑷𝑳) 

 

O Valor Presente Líquido (𝑉𝑃𝐿) é o valor monetário de todo o fluxo de caixa 

trazido ao instante de tempo inicial. O 𝑉𝑃𝐿  é a soma das receitas e despesas líquidas 

descontadas para o instante zero, por meio da taxa de desconto. A diferença entre as receitas e 

despesas no mesmo período é chamada de receita líquida. Dessa forma, o 𝑉𝑃𝐿  é dado pela 

Equação 15. 

 

 𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑁

𝑛=0

  (15) 

 

Em que: 

 𝐹𝑛 : receita líquida no ano “n”. 

O sinal do valor de 𝑉𝑃𝐿  tem bastante significado para se caracterizar o 

investimento. Para valores negativos, os custos são maiores do que a receita para a taxa de 

desconto escolhida, para valores positivos, o projeto é economicamente viável, e, para valores 

nulos, o projeto está no limite da lucratividade e do prejuízo.  

 

3.5.4 Taxa de desconto (𝒊) 

 

A taxa de desconto é a taxa de retorno desejada pelo investidor, devendo ser maior 

que o valor dos juros dos empréstimos bancários, maior do que a maior taxa de retorno dos 

investimentos de risco equivalente do investidor e maior do que zero.  

 

3.5.5 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

 

A Taxa Mínima de Atratividade é a taxa que representa o mínimo que um 

investidor se propõe a ganhar. Em investimentos, a TMA deve ser menor ou, no máximo, 

igual à taxa interna de retorno para que se tenha um bom investimento. Ela leva em 

consideração os juros bancários.  
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3.5.6 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

A Taxa Interna de Retorno é a taxa de desconto que anula o 𝑉𝑃𝐿 , sendo o valor 

limite entre o lucro e a perda. Logo, para um período limitante de tempo de retorno, pode-se 

achar o valor da TIR para que se permita pelo menos o pagamento do projeto, conforme a 

Equação 16. A solução é encontrada por métodos iterativos. 

 

 0 =  ∑
𝐹𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛

𝑁

𝑛=0

  (16) 

 

3.5.7 Tempo de retorno (𝑵𝒓) 

 

O tempo de retorno é o tempo necessário para que o valor presente do fluxo de 

caixa até aquele período seja igual ao investimento, conforme a Equação 17. 

 

 𝐼0  =  ∑
𝐹𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛

𝑁𝑟

𝑛=1

  (17) 

 

Em que: 

 𝑁𝑟 : Tempo de retorno; 

 𝐼0 : Investimento inicial. 
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4 DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA MICROGERADOR 

 

4.1 Localização do Sistema Microgerador 

 

A planta de situação do imóvel, Rancho Padre Cícero, onde está prevista a 

instalação da central geradora é apresentada na Figura 20, localiza-se na cidade de Groaíras 

no interior do estado do Ceará a, aproximadamente, 252 km de Fortaleza, capital do estado, 

possuindo as coordenadas geográficas da casa mostradas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Referências geográficas 

ZONA LATITUDE LONGITUDE 

24 UTM -3.875° -40.371 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 20 – Situação do terreno 

 
Fonte: www.google.com.br/maps (2016). 

 

Apesar de o terreno ter um grande espaço territorial, o projeto será desenvolvido 

para uma instalação no telhado de uma das construções do imóvel, já que a inclinação e a 

orientação do telhado são relativamente próximas das apresentadas na Seção 3.3.1.1.4, 

evitando, dessa forma, gastos maiores com suportes para uma instalação em solo sem 

acarretar em ganhos muitos significativos em comparação ao sistema instalado no telhado em 
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questão. Além disso, o terreno é bastante irregular, assim, dever-se-ia fazer uma planificação 

do terreno, elevando ainda mais o custo do projeto. Como se trata de um sistema gerador 

localizado no hemisfério Sul, o lado preferencial para a instalação dos painéis é o de 

orientação para o Norte geográfico.  

Este projeto define que os painéis solares sejam ser instalados sobre a estrutura do 

telhado, que a string box seja instalada na parte externa à construção no solo, próxima à 

edificação, e que o inversor seja instalado próximo ao quadro de proteção trifásico na parede, 

no interior da construção.  

Dentre os motivos para a escolha da implementação do gerador fotovoltaico no 

telhado, podem-se destacar os seguintes:  

a) insolação boa durante todo o ano; 

b) inexistência de sombreamento durante as Horas de Sol a Pico (HSP), em que a 

incidência de irradiação solar é alta; 

c) aproveitamento de área da região, apesar da grande área territorial da 

propriedade; 

d) inclinação e ângulo azimutal relativamente próximos dos apresentados na 

Seção 3.3.1.1.4 deste trabalho; 

e) dispensa de gastos extras com planificação do terreno irregular no local; 

f) maior proximidade do ponto de conexão com a distribuidora de energia 

elétrica. 

O telhado da construção escolhida para a instalação dos painéis está indicado na 

Figura 20. A construção indicada é usada como a garagem da propriedade e é o local onde se 

encontram algumas máquinas trifásicas, com um quadro de proteção trifásico no interior da 

mesma. 

O telhado indicado possui orientação direcionada a leste do Norte geográfico, 

tendo um valor do ângulo azimutal (γ) de – 165° e um ângulo de inclinação (β) de 15°.  

Em relação à área disponível do telhado, a face orientada para o Norte geográfico 

tem as dimensões de 4,57 m x 12,95 m com área de 59,18 m², e a face orientada para o Sul 

geográfico 4,48 m x 12,95 m com área de 58,02 m². 

O ponto de conexão com a rede elétrica da distribuidora de energia elétrica 

COELCE, indicado na Figura 22, dista de aproximadamente 220 metros, considerando a 

distância e a altura entre os postes de energia dentro da propriedade, do quadro de distribuição 

trifásico, localizado na garagem da propriedade.  
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Figura 21 – Telhado escolhido 

 

Fonte: www.google.com.br/maps (2016). 

 

Figura 22 – Ponto de conexão 

 
Fonte: www.google.com.br/maps (2016). 

 

Para que fosse possível ter uma melhor visualização da instalação dos painéis 

solares, foram utilizados dois softwares para serem feitos os desenhos da instalação do 

projeto, baseando-se em medições feitas presencialmente na propriedade, para que fosse 

possível a maior proximidade das dimensões reais. Os softwares utilizados foram o AutoCAD 

2010 e o Sketchup 2015, sendo o telhado da garagem representado nas Figuras 23 e 24. 
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Figura 23 – Desenho no software AutoCAD 2010 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 24 – Desenho no software Sketchup 2015 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.2 Dimensionamento do Sistema Fotovoltaico 

 

O dimensionamento do sistema foi baseado na Resolução Normativa N° 482/2012 

da ANEEL. De acordo com o Artigo 2°, o sistema de geração de energia elétrica em questão 

se caracteriza como um sistema de microgeração distribuída de energia, em que a potência 

instalada é menor ou igual a 75 kW, e de autoconsumo remoto, cujas unidades consumidoras, 

em diferentes localidades, são de titularidade de uma mesma pessoa física. 
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A Resolução Normativa N° 482/2012 prevê a inclusão de micro e minigeradores 

de energia ao sistema de compensação de energia elétrica, em que a energia ativa injetada na 

rede é cedida, por empréstimo gratuito, à distribuidora local e, posteriormente, compensada 

com o consumo de energia elétrica ativa, estando proibida a venda e a compra de energia para 

as unidades geradoras incluídas no sistema de compensação de energia elétrica, sob pena de 

exclusão do sistema.  

A limitação de potência instalada é definida pela potência disponibilizada pela 

distribuidora para a central geradora de energia, que, de acordo com a Norma Técnica NT-Br 

010/2016 da COELCE, para redes de baixa tensão trifásica (380 V), que é a utilizada na 

propriedade, essa potência fica entre 20 kW e 75 kW, assim como a carga instalada. Dessa 

forma, caso a central geradora queira instalar uma potência fotovoltaica superior à potência 

disponibilizada pela distribuidora de energia, ela deve procurar a COELCE para solicitar um 

aumento de potência disponibilizada. 

O proprietário do imóvel tem posse de duas unidades consumidoras, uma sendo 

na localização em que se planeja implementar a central geradora e outra na cidade de Sobral a 

20 km de Groaíras.  

Com isso, foi feito um dimensionamento baseado nas contas de energia das duas 

residências, a fim de que o consumo das duas residências fosse compensado pela energia 

injetada na rede elétrica, e um levantamento do consumo de energia das duas residências nos 

dois últimos anos, conforme a Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Consumo de energia 

MÊS / ANO 
2014 

(Groaíras) 

2014 

(Sobral) 

2015 

(Groaíras) 

2015 

(Sobral) 

Janeiro 338 kWh 242 kWh 375 kWh 184 kWh 

Fevereiro 284 kWh 261 kWh 495 kWh 226 kWh 

Março 330 kWh 223 kWh 395 kWh 180 kWh 

Abril 183 kWh 222 kWh 346 kWh 225 kWh 

Maio 318 kWh 124 kWh 414 kWh 207 kWh 

Junho 330 kWh 294 kWh 319 kWh 192 kWh 

Julho 325 kWh 185 kWh 421 kWh 210 kWh 

Agosto 548 kWh 227 kWh 321 kWh 233 kWh 

Setembro 342 kWh 235 kWh 410 kWh 234 kWh 
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Outubro 558 kWh 269 kWh 341 kWh 225 kWh 

Novembro 353 kWh 219 kWh 398 kWh 223 kWh 

Dezembro 585 kWh 207 kWh 313 kWh 233 kWh 

 

Total 4494 kWh 2708 kWh 4548 kWh 2572 kWh 

Total / ano 7202 kWh 7120 kWh 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Percebeu-se que o consumo de energia na propriedade localizada em Groaíras é 

superior ao da propriedade em Sobral. Entretanto, segundo a COELCE, são tipos de 

consumidores diferentes, pois o primeiro se caracteriza como consumidor rural e o segundo 

como consumidor normal, tendo, portanto, diferença nas tarifas de energia para as duas 

propriedades, sendo mais barata a tarifa de consumidor rural. Dessa forma, conta de energia 

da propriedade em Groaíras se torna mais barata, apesar do maior consumo de energia, em 

relação à outra propriedade. 

Baseando-se nos valores de consumo de energia, foram dimensionados os painéis 

solares de modo a suprir a maior demanda energética dos últimos dois anos. Entretanto, não 

basta ter o valor do consumo anual de energia para ser feito o dimensionamento dos módulos 

e do inversor, é necessário saber a Irradiância Solar (G) média anual incidente na região em 

kW/m² e o número de Horas de Sol a Pico (HSP) na localidade. 

Baseado nos dados disponibilizados no Atmospheric Science Data Center da 

NASA, foram adquiridos os valores das variáveis necessárias, conforme a latitude e a 

longitude da região. Os dados fornecidos são médias de vinte e dois anos de medição via 

satélite com boa confiabilidade e são mostrados nas Tabelas 5 e 6. 

A Irradiância Solar (G) média anual incidente encontrada foi de 722,5 W/m². 

Horas de Sol a Pico (HSP) é uma unidade de medição da irradiância solar e é definida como o 

tempo em horas de irradiância solar constante hipotética de 1000 W/ m² em um dia. Assim, 

baseado na Tabela 6, foi considerado um HSP médio anual de 5,46 horas por dia para a 

região. 

 

Tabela 5 – Irradiância solar média mensal incidente em um superfície em kW/m² 

 

Fonte: www.eosweb.larc.nasa.gov (2016). 
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Tabela 6 – Irradiância solar média incidente em uma superfície em kW/m²/dia 

 

Fonte: www.eosweb.larc.nasa.gov (2016). 

  

Usando os valores das Tabelas 4, 5 e 6, inicia-se o dimensionamento. 

Primeiramente, é calculada a potência que deve ser injetada à rede para que o consumo de 

energia deva ser compensado inteiramente. Esse valor é basicamente a potência mínima que o 

inversor deve possuir, sendo obtido dividindo o consumo de energia anual total pela 

quantidade de Horas de Sol a Pico durante o ano. Assim: 

 

 𝑃𝐼𝑁𝑉 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (𝑘𝑊ℎ)

𝐻𝑆𝑃 (ℎ)
 (18) 

 

 𝑃𝐼𝑁𝑉 =  
7202 𝑘𝑊ℎ

365 ∗ 5,46 ℎ
 (19) 

 

 𝑃𝐼𝑁𝑉 =  3,614 𝑘𝑊 (20) 

 

Logo, precisa-se de um inversor de, no mínimo, 3,614 kW de potência para 

fornecer a energia necessária. Caso a Irradiância Solar (G) média anual incidente fosse de 

1000 W/m², a potência do gerador fotovoltaico seria a mesma do inversor, pois os painéis 

solares trabalhariam na potência nominal. Entretanto, em condições reais, os módulos geram 

menos energia. Com isso, a potência do gerador fotovoltaico é calculada dividindo a potência 

do inversor pela fração da irradiação que chega à região em relação à condição padrão de 

ensaio (STC) de 1000 W/m². Como a irradiação é de 722,5 W/m², tem-se uma razão de 

0,7225. Dessa forma: 

 

 
𝑃𝐺𝐸𝑅 =  

𝑃𝐼𝑁𝑉 (𝑘𝑊)

𝐺𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐺𝑆𝑇𝐶

 
(21) 

   

 
𝑃𝐺𝐸𝑅 =  

3,614 𝑘𝑊

0,7225
 

(22) 

 



 

   51 

 

 𝑃𝐺𝐸𝑅 =  5,002 𝑘𝑊 (23) 

 

Necessita-se então de uma potência de 5,002 kW do gerador fotovoltaico para que 

se obtenha 3,614 kW de potência gerada em média. 

 

4.2.1 Escolha de Inversor e dos Módulos Fotovoltaicos 

 

A escolha dos painéis foi feita baseando-se no preço e na quantidade de energia 

gerada por eles. Foram analisados diversos painéis das marcas Canadian Solar, Jinko Solar, 

Trina Solar, REC Solar e Yingli Solar. Foi feito um levantamento de custos para alguns 

painéis dessas marcas em sites internacionais como civicsolar.com, thesolarbiz.com, 

windandsun.co.uk e acosolar.com, dentre outros.  

Foram escolhidos cincos módulos, cada um com as seguintes características, de 

acordo com a Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Tabela de referência 

Marca 
Preço 

unitário 

Potência 

nominal 

(W) 

Eficiência 

(%) 

N° de 

módulos 

Preço 

Total 

Energia 

gerada 

(kWh/ano) 

REC 

Solar 
£ 155,62 260 15,8 20 £ 3112,40 7507,55 

Canadian 

Solar 
$ 213,90 310 16,16 17 $ 3636,30 7590,14 

Canadian 

Solar 
$ 217,60 320 16,68 16 $ 3481,60 7373,53 

Yingli 

Solar 
$ 183,00 305 15,7 17 $ 3111,60 7456,98 

Yingli 

Solar 
$ 187,97 285 14,6 18 $ 3383,46 7379,89 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O número de módulos necessários para cada fabricante foi calculado da seguinte 

forma: 
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 𝑁°𝑀𝑂𝐷 =  
𝑃𝐺𝐸𝑅

𝑃𝑀𝑂𝐷
 (24) 

 

Em que:  

 𝑁°𝑀𝑂𝐷  = Número mínimo de módulos necessários; 

 𝑃𝑀𝑂𝐷  = Potência nominal do módulo fotovoltaico (W). 

A energia gerada por ano para cada fabricante foi determinada pela seguinte 

equação: 

 

 𝐸 = 𝐺 ∗  𝜂𝑀𝑂𝐷 ∗ 𝑁°𝑀𝑂𝐷  ∗  𝐴𝑀𝑂𝐷 ∗ 𝐻𝑆𝑃𝐴𝑁𝑂 (25) 

 

Em que:  

 E = Energia gerada por ano (kWh/ano); 

 G = Irradiância solar média anual (kW/m²) 

 𝜂𝑀𝑂𝐷  = Eficiência do módulo; 

 𝐴𝑀𝑂𝐷  = Área do módulo (m²); 

 𝐻𝑆𝑃𝐴𝑁𝑂  = Horas de Sol a Pico por ano (h) 

Baseado na cotação da Libra comercial, do Dólar comercial e do Euro comercial 

do dia 19 de agosto de 2016, em que £ 1,00 estava a R$ 4,1917, $ 1,00 estava a R$ 3,2061 e  € 

1,00 estava a R$ 3,6311, o preço total dos módulos em reais e o preço por quantidade de 

energia gerada pelo sistema fotovoltaico foram calculados, chegando aos valores mostrados 

na Tabela 8. 

Após a análise das Tabelas 7 e 8, percebeu-se que os painéis solares do fabricante 

Yingli Solar são os que possuem o menor custo por energia produzida. Com isso, esses dois 

módulos desse fabricante foram selecionados para que fosse feita uma nova análise 

comparativa entre os mesmos. Entretanto, dentre eles, o módulo de 305 Watts de potência se 

destaca por preço e energia produzida.  

 

Tabela 8 – Tabela de preços 

Marca Potência (W) Preço em reais 
Preço em reais / 

Energia 

REC Solar 260 R$ 13.046,25 1,73 

Canadian Solar 310 R$ 11.658,34 1,54 
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Canadian Solar 320 R$ 11.162,36 1,51 

Yingli Solar 305 R$ 9.976,10 1,34 

Yingli Solar 285 R$ 10.857,71 1,47 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em relação ao inversor trifásico, foi escolhido um inversor do fabricante Fronius 

com potência máxima de 5,0 kW. Apesar de somente ser necessário um inversor de 3,614 kW 

para o projeto, foi selecionado um inversor com essa potência devido o proprietário do terreno 

se interessar em ampliar futuramente as instalações no interior do Rancho Padre Cícero. Além 

disso, foi difícil encontrar fabricantes que produzem inversores trifásicos na faixa de potência 

que se deseja nesse trabalho. O Inversor Fronius SYMO 5.0-3M foi encontrado por  € 

1.404,00, convertendo o valor para reais, baseando-se na cotação do dia 19 de agosto, tem-se 

R$ 5.098,06, já incluindo a taxa de entrega na loja virtual www.europe-solarstore.com. 

É aconselhável que a potência do inversor fique entre 0,7 e 1,2 vezes a potência 

do gerador fotovoltaico, como mostrado na Equação 26 (SOUSA, 2015). 

 

 0,7 ∗ 𝑃𝐺𝐸𝑅 ≤ 𝑃𝐼𝑁𝑉  ≤ 1,2 ∗  𝑃𝐺𝐸𝑅  (26) 

 

Dessa forma, caso o proprietário amplie o sistema fotovoltaico futuramente, a 

potência do gerador fotovoltaico não poderá ultrapassar 6 kW para se utilizar este inversor. 

Entretanto, no datasheet do inversor, vem informando que o mesmo aguentaria uma potência 

de pico do gerador fotovoltaico de 10,0 kWp. 

Primeiramente, desejou-se escolher um inversor que fosse certificado pelo 

INMETRO, entretanto não havia inversores trifásicos para essa potência com certificação. O 

próximo passo seria escolher um inversor certificado pelas normas ABNT NBR 16149, ABNT 

NBR 16150 e ABNT NBR IEC 62116, porém os inversores trifásicos encontrados com a 

potência necessária para o projeto também não possuíam as duas primeiras certificações 

mencionadas. 

Apesar disso, foi possível a escolha do inversor em questão, pois de acordo com a 

norma técnica NT-Br 010/2016 da distribuidora de energia COELCE, o acessante deve 

apresentar certificados de conformidade, atestando que o inversor foi ensaiado e aprovado, 

conforme normas técnicas brasileiras ou normas internacionais. 

A Tabela 9 mostra as informações técnicas do Inversor escolhido para o projeto 

fotovoltaico. As certificações apresentadas no datasheet do inversor estão apresentadas no 
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APÊNDICE A. 

 

Tabela 9 – Informações do inversor Fronius 

 

Fonte: Datasheet do Fronius Symo (2016). 

 

Após a escolha do inversor, o próximo passo foi a definição dos arranjos 

fotovoltaicos, dos quais sua disposição depende do número máximo e do número mínimo de 

painéis solares por fileira do gerador fotovoltaico e do número máximo de fileiras possível. 

A Tabela 10 mostra as informações técnicas dos dois painéis solares escolhidos 

para os cálculos do projeto. O cálculo foi realizado, primeiramente, para os painéis de 305 W 

e, posteriormente, para os de 285 W da fabricante Yingli Solar, já que foram os que 

apresentaram o menor preço por energia produzida.  

A limitação no número máximo de módulos é dada pela tensão da fileira, pois, 

como os painéis estão conectados em série, as suas tensões se somam, não podendo exceder a 

tensão máxima suportada pelo Rastreador do Ponto de Máxima Potência (MPPT) do inversor.  

 

Tabela 10 – Informações dos módulos da Yingli 

 

Fonte: Datasheet da Yingli Solar YGE 72 cell series (2016). 



 

   55 

 

Para o cálculo do número máximo de módulos por fileira, conforme o manual da 

GREENPRO (2004), divide-se a tensão máxima do MPPT do inversor, que será onde a fileira 

será conectada no inversor, pela tensão de circuito aberto do módulo a -10° C de temperatura, 

a qual pode ser calculada pela Equação 27. A tensão de circuito aberto dos módulos à 

temperatura de -10 ºC, nem sempre vem especificada nas fichas técnicas fornecidas pelos 

fabricantes. No seu lugar é especificada a variação da tensão 𝛽𝑈𝑂𝐶
 em % ou em mV em 

função da temperatura, expressa em °C. Este coeficiente de temperatura é sempre 

acompanhado de um sinal negativo. 

 

 𝑈𝑂𝐶 (𝑀ó𝑑.−10° 𝐶) = (1 −  
35° 𝐶 ∗ 𝛽𝑈𝑂𝐶

100
) ∗  𝑈𝑂𝐶 (𝐶𝑇𝑆) (27) 

 

Em que:  

 𝑈𝑂𝐶 (𝑀ó𝑑.−10° 𝐶) = Tensão de circuito aberto do módulo a uma temperatura 

de – 10°C em V; 

 𝛽𝑈𝑂𝐶
 = Coeficiente de temperatura de tensão de circuito aberto (Uoc) em 

°𝐶−1; 

 𝑈𝑂𝐶 (𝐶𝑇𝑆) = Tensão de circuito aberto do módulo nas condições padrões 

(STC) em V. 

Dessa forma, para os módulos de 305 W: 

 

 𝑈𝑂𝐶 (𝑀ó𝑑.−10° 𝐶) = (1 −  
35 °𝐶 ∗  

(−0,33)
°𝐶

100
) ∗  46,3 𝑉 (28) 

 

 𝑈𝑂𝐶 (𝑀ó𝑑.−10° 𝐶) = 51,64765 𝑉 (29) 

 

Usa-se a tensão de circuito aberto à temperatura de -10 °C para o cálculo porque a 

menores valores de temperatura o módulo consegue atingir o seu máximo valor de tensão. 

Com esse valor calculado, pode-se achar o número máximo de módulos por fileira: 

 

 𝑁𝑚á𝑥 =
𝑈𝑚á𝑥 (𝐼𝑁𝑉)

𝑈𝑂𝐶 (𝑀ó𝑑.−10° 𝐶)
 (30) 
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Em que: 

 𝑁𝑚á𝑥 : Número máximo de módulos por fileira; 

 𝑈𝑚á𝑥 (𝐼𝑁𝑉) : Tensão máxima do inversor no rastreador de máxima potência. 

Dessa forma: 

 

 𝑁𝑚á𝑥 =
800 𝑉

51,64765 𝑉
 (31) 

 

 𝑁𝑚á𝑥 = 15,5 = 15 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 (32) 

 

Em relação ao número mínimo de módulos por fileira, conforme o manual da 

GREENPRO (2004), se a tensão do módulo no MPP a 70 ºC não for especificada na folha de 

dados do fabricante, o valor é encontrado dividindo-se a tensão mínima do inversor para cada 

MPPT pela tensão de trabalho do módulo à temperatura de 70°C, por meio do coeficiente 

𝛽𝑈𝑂𝐶
 em % ou em mV por cada ºC, a qual pode ser calculada pela Equação 33, para 𝛽𝑈𝑂𝐶

 

dado em % / °C. 

 

 𝑈𝑀𝑃𝑃 (𝑀ó𝑑.70° 𝐶) = (1 +  
45 °𝐶 ∗ 𝛽𝑈𝑂𝐶

100
) ∗  𝑈𝑀𝑃𝑃 (𝐶𝑇𝑆) (33) 

Em que: 

 𝑈𝑀𝑃𝑃 (𝑀ó𝑑.70° 𝐶) : Tensão de trabalho do módulo a 70 °C em V; 

 𝑈𝑀𝑃𝑃 (𝐶𝑇𝑆) : Tensão do módulo na potência máxima nas condições 

padrões (STC) em V. 

Dessa forma, para os módulos de 305 W: 

 

 𝑈𝑀𝑃𝑃 (𝑀ó𝑑.70° 𝐶) = (1 +  
45 °𝐶 ∗  

(−0,33)
°𝐶

100
) ∗  37 𝑉 (34) 

 

 𝑈𝑀𝑃𝑃 (𝑀ó𝑑.70° 𝐶) = 31,5055 𝑉 (35) 

 

Usa-se a tensão do ponto de máxima potência à temperatura de 70 °C porque a 

temperaturas altas o desempenho do painel diminui, tendo o menor valor de tensão possível. 

Com isso, é possível calcular o número mínimo de módulos por fileira do inversor: 
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 𝑁𝑚í𝑛 =
𝑈𝑀𝑃𝑃 (𝐼𝑁𝑉 𝑚í𝑛)

𝑈𝑀𝑃𝑃 (𝑀ó𝑑.70° 𝐶)
 (36) 

 

Em que:  

 𝑁𝑚í𝑛 : Número mínimo de módulos por fileira; 

 𝑈𝑀𝑃𝑃 (𝐼𝑁𝑉 𝑚í𝑛) : Tensão mínima do inversor no MPPT em V. 

Dessa forma: 

 

 𝑁𝑚í𝑛 =
163 𝑉

31,5055 𝑉
 (37) 

 

 𝑁𝑚í𝑛 = 5,17 = 6 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 (38) 

 

O próximo passo é calcular o número máximo de fileiras que o inversor irá 

suportar para o módulo de 305 W escolhido. Nesse caso, a limitação é a corrente elétrica 

fornecida por cada fileira, pois as fileiras serão conectadas em uma ligação em paralelo, de 

modo que as correntes elétricas geradas por cada fileira do gerador fotovoltaico terão seus 

valores somados antes de chegarem ao inversor. Logo, o valor é obtido pela divisão da 

corrente máxima do inversor pela corrente máxima de cada fileira: 

 

 𝑁𝑆𝑇𝑅𝐼𝑁𝐺𝑆 ≤  
𝐼𝑚á𝑥 (𝐼𝑁𝑉)

𝐼𝑚á𝑥 (𝐹𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎)
 (39) 

 

Em que: 

 𝑁𝑆𝑇𝑅𝐼𝑁𝐺𝑆  : Número máximo de fileiras por inversor; 

 𝐼𝑚á𝑥 (𝐼𝑁𝑉) : Corrente máxima suportada pelo inversor em A; 

 𝐼𝑚á𝑥 (𝑀Ó𝐷) : Corrente máxima dos painéis nas condições padrões (STC) em 

A. 

Dessa forma: 

 

 𝑁𝑆𝑇𝑅𝐼𝑁𝐺𝑆 ≤  
16 𝐴

8,25 𝐴
 (40) 

 

 𝑁𝑆𝑇𝑅𝐼𝑁𝐺𝑆 ≤  1,93 ≌  2 strings (41) 
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Apesar de esse número ser menor do que 2 (dois), pode-se arredondar o valor para 

o primeiro inteiro superior, pois, além do valor ser bem próximo, a corrente máxima dos 

módulos é obtida para radiações de 1000 W/m², sendo que a radiação solar máxima para a 

região é menor do que esse valor, a partir dos dados retirados do Atmosferic Science Data 

Center da NASA. 

Da mesma forma, fazem-se os mesmos cálculos para o módulo de 285 W, 

obtendo-se os seguintes valores: 

 𝑁𝑚á𝑥 = 15,94 = 15 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

 𝑁𝑚í𝑛 = 5,39 = 6 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

 𝑁𝑆𝑇𝑅𝐼𝑁𝐺𝑆 ≤  1,995 ≌  2 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 

Percebe-se então que as quantidades são as mesmas para os dois módulos. A 

diferença é que serão necessários 17 módulos de 305 W ou 18 módulos de 285 W para atender 

a energia consumida. Logo, serão necessárias duas fileiras de painéis solares para se adequar 

às limitações do inversor. 

Como se têm valores iguais para os dois tipos de módulos, outro fator foi 

analisado para a escolha definitiva entre eles, o qual é o número mínimo de painéis que 

estavam disponíveis para venda nos locais encontrados na internet, conforme informado na 

Tabela 11. 

A partir dessa comparação, preferiu-se escolher os módulos de 285 W da Yingli 

Solar, pois, apesar de possuir um preço unitário maior, o gasto seria menor devido ao menor 

número mínimo de compra dos painéis solares.  

 

Tabela 11 – Venda mínima 

Módulo Potência (W) 
Número 

necessário 

Número 

mínimo para 

venda 

Custo 

Yingli 

YL305P-35b 
305 17 26 R$ 15.254,62 

Yingli 

YL285P-35b 
285 18 21 R$ 12.655,66 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Além disso, não compensaria ter um número de painéis muito superior ao 

necessário, pois, segundo a Resolução Normativa N° 482/2012 da ANEEL, é proibida a venda 
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de energia elétrica da microgeração e minigeração de energia. De acordo com a Resolução, a 

unidade geradora será incluída no Sistema de Compensação de Energia Elétrica, em que a 

energia excedente é transformada em créditos de energia, os quais ficarão à disponibilidade do 

consumidor por 60 meses para compensação de energia em períodos de maior consumo cuja 

energia consumida seja maior do que a injetada na rede. 

 

4.2.2 Cabeamento e proteções elétricas 

 

A conexão das fileiras no inversor pode ser feita de duas maneiras: 

a) ligação direta do positivo e negativo de cada fileira diretamente no 

correspondente Rastreador do Ponto de Máxima Potência (MPPT) do 

inversor; 

b) ligação com o inversor feita por meio de uma string box entre os painéis e o 

inversor. 

Na maneira “a”, podem-se utilizar diferentes números de painéis para cada fileira, 

além de se utilizar os dois rastreadores de máxima potência, sendo bom para situações de 

instalação em telhados de orientações diferentes. Já na maneira “b”, só se utiliza um 

rastreador de máxima potência para as duas fileiras, as quais são conectadas a uma única 

caixa de fileira. Nesse caso específico, a caixa de fileira escolhida só possui uma saída 

positiva e uma negativa, justificando a utilização de um único MPPT do inversor. 

Para esse projeto, optou-se por utilizar a maneira “a”, pois o custo seria menor, já 

que o preço de uma string box é relativamente alto. Porém, de acordo com a norma europeia 

IEC 60364-7-712, deve ser instalado um aparelho de corte geral entre o gerador fotovoltaico e 

o inversor. Com isso, resolveu-se utilizar a maneira “b” para o projeto, incluindo uma string 

box ao sistema, pois, além dessa chave seccionadora, ela possui Dispositivos de Proteção 

Contra Surto (DPS) e fusíveis para proteção. 

A conexão é feita conforme o manual de instalação do fabricante do inversor. Para 

a maneira “a”, cada fileira é conectada a cada rastreador de máxima potência, conforme 

mostrado na Figura 25. 

Para a maneira “b”, as fileiras são conectadas a um quadro de proteção de corrente 

contínua (string box), o qual é conectado ao inversor por um rastreador de máxima potência, 

deixando o outro MPPT inativo, conforme mostrado na Figura 26. Após a instalação, deve-se 

desligar no próprio inversor o rastreador não utilizado. 
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Figura 25 – Conexão no inversor (a) 

 

Fonte: Manual de instalação do inversor. 

Figura 26 – Conexão no inversor (b) 

 

Fonte: Manual de instalação do inversor. 

 

De modo a se fazer uma representação de todo o sistema de uma forma 

simplificada, foi desenvolvido um esquema elétrico no software AutoCAD, conforme a 

Figura 27. Nele foi informado o número de fileiras, o número de painéis por fileira, o 

comprimento dos cabos e os componentes do sistema fotovoltaico em questão. O esquema foi 

representado até o destino final, o qual é a rede de distribuição de energia da COELCE. 

Com os comprimentos de cabeamento medidos e informados na Figura 27, pode-

se fazer o dimensionamento da área da secção transversal dos cabos de cobre. 

 

Figura 27 – Diagrama do sistema fotovoltaico 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.2.2.1 Dimensionamento do cabo das fileiras 

 

Para os cálculos das secções transversais entre os módulos e a string box, em que 

só haverá passagem de corrente contínua, deve-se levar em consideração a corrente e a tensão 

da fileira, o comprimento do cabo a ser utilizado e a condutividade do material condutor, que, 

no caso, será utilizado o cobre. Baseando-se na NBR 5410:2004 da ABNT e na 2ª lei de Ohm, 

foi desenvolvido o cálculo e a escolha da secção transversal do cabeamento do trecho de 

corrente contínua, chegando na Equação 46, considerando uma queda de tensão máxima 

admissível de 1% no cabeamento e um cabeamento com dois condutores de cobre. 

 

 𝛥𝑈 =  
𝑅𝐶𝑢 ∗ 𝐼𝐹𝐼

𝑈𝑀𝑃𝑃 ∗ 𝑁𝑀Ó𝐷

 (42) 

 

 
𝛥𝑈 =  

2 ∗ 𝐿𝑀 
𝜎𝐶𝑢 ∗  𝐴𝑇𝑝

∗ 𝐼𝐹𝐼

𝑈𝑀𝑃𝑃 ∗ 𝑁𝑀Ó𝐷

 
(43) 

 

 𝛥𝑈 =  
2 ∗  𝐿𝑀  ∗ 𝐼𝐹𝐼

𝜎𝐶𝑢 ∗  𝐴𝑇𝑝 ∗ 𝑈𝑀𝑃𝑃 ∗ 𝑁𝑀Ó𝐷

 (44) 

 

 𝐴𝑇𝑝 =  
2 ∗  𝐿𝑀  ∗ 𝐼𝐹𝐼

𝛥𝑈 ∗ 𝑈𝑀𝑃𝑃 ∗ 𝑁𝑀Ó𝐷 ∗  𝜎𝐶𝑢
 (45) 

 

 𝐴𝑇𝑝 =  
2 ∗  𝐿𝑀 ∗  𝐼𝐹𝐼

0,01 ∗  𝑈𝑀𝑃𝑃 ∗ 𝑁𝑀Ó𝐷 ∗  𝜎𝐶𝑢
 (46) 

 

Em que: 

 𝐴𝑇𝑝 : Área da secção transversal do cabo na fileira “p” em mm²; 

 𝐿𝑀 : Comprimento do cabo em m; 

 𝛥𝑈 : Queda de tensão do cabeamento; 

 𝑅 : Resistência do condutor em Ω;  

 𝐼𝐹𝐼 : Corrente da fileira em A; 

 𝑈𝑀𝑃𝑃 : Tensão nominal do módulo em V; 

 𝑁𝑀Ó𝐷 : Número de módulos em série na fileira; 

 𝜎𝐶𝑢 : Condutividade elétrica do material condutor a ser utilizado (Cobre). 
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Com isso, pode-se chegar ao valor da área da secção mínima necessária para que 

não haja risco à segurança do sistema. De acordo com a norma europeia IEC 60364-7-712, o 

cabo da fileira tem que ser capaz de transportar 1,25 vezes a corrente de curto-circuito do 

gerador. 

 

 𝐴𝑇1 =  
2 ∗  19 𝑚 ∗  10,625 𝐴

0,01 ∗  35,5 𝑉 ∗ 9 ∗  56 
𝑚

𝛺 ∗ 𝑚𝑚²

 (47) 

 

 𝐴𝑇1 ≅  2,26 𝑚𝑚² (48) 

 

A área da secção transversal da segunda fileira é calculada da mesma forma, 

obtendo-se o mesmo valor de área 𝐴𝑇2 ≅  2,26 𝑚𝑚². Como não existem comercialmente 

cabos com esse valor de área, será utilizado um cabo de 2,5 mm². 

 

4.2.2.2 Dimensionamento do cabo entre a String box e o Inversor 

 

A string box é um quadro elétrico de proteção em corrente continua, composto por 

um conjunto de dispositivos aptos a intervir contra distúrbios elétricos que ocasionalmente 

podem ocorrer entre as séries de módulos fotovoltaicos e o inversor. O local de instalação 

mais indicado e adequado deve ser o mais próximo do arranjo fotovoltaico e sempre 

externamente ao local de instalação do inversor (nunca dentro da casa ou do edifício ao lado 

do inversor). Dessa forma é garantida a segurança, zerando o risco de incêndio e propagação 

de problemas elétricos dentro do edifício.  

Assim, foi estimada uma distância de 2 metros entre os componentes, instalando a 

string box na parede externa à do inversor a aproximadamente dois metros de distância. Para 

o cabo entre a string box e o inversor, em que se passa corrente continua, o cálculo para o 

dimensionamento de área transversal é o mesmo feito na Seção 4.2.2.1, considerando agora 

que o valor da corrente elétrica será o dobro, pois as fileiras de módulos estão em ligação em 

paralelo. 

 

 𝐴𝑇3 =  
2 ∗  2 𝑚 ∗  2 ∗  10,625 𝐴

0,01 ∗  35,5 𝑉 ∗ 9 ∗  56 
𝑚

𝛺 ∗ 𝑚𝑚²

 (49) 
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 𝐴𝑇3 ≅  0,48 𝑚𝑚² (50) 

 

Entretanto, por questão de padronização e segurança, utiliza-se um cabo com área 

de secção transversal maior ou igual à parte anterior para o cabeamento seguinte até se chegar 

ao quadro de baixa tensão da distribuidora de energia. Dessa forma, será utilizado um 

cabeamento de 2,5 mm² para o polo positivo e para o negativo da saída da String box. 

 

4.2.2.3 Dimensionamento para cabos de corrente alternada 

 

Para o dimensionamento dos cabos após o inversor, que trabalham com corrente 

alternada trifásica, tem-se a Equação 54, sendo obtida da mesma maneira a partir da Equação 

51, admitindo uma queda de tensão máxima admissível de 3%. 

 

 𝛥𝑈 =  
𝑅𝐶𝑢 ∗ 𝐼

𝑈𝑛
 (51) 

 

 
𝛥𝑈 =  

𝐿𝐴𝐶  
𝜎𝐶𝑢 ∗  𝐴𝑇𝑝

∗  √3 ∗  𝐼𝑛𝐴𝐶 ∗ cos 𝜑

𝑈𝑛
 

(52) 

 

 𝐴𝑇𝑝 =  
𝐿𝐴𝐶  ∗  √3 ∗  𝐼𝑛𝐴𝐶 ∗ cos 𝜑

𝛥𝑈 ∗  𝑈𝑛 ∗  𝜎𝐶𝑢 
 (53) 

 

 𝐴𝑇𝑝 =  
√3 ∗ 𝐿𝐴𝐶  ∗  𝐼𝑛𝐴𝐶 ∗ cos 𝜑

0,03 ∗  𝑈𝑛  ∗  𝜎𝐶𝑢 
 (54) 

 

Em que: 

 𝐴𝑇𝑝 : Área da secção transversal da parte “p” em mm²; 

 𝐿𝐴𝐶  : Comprimento do cabo em m; 

 𝐼𝑛𝐴𝐶  : Corrente nominal em A; 

 cos 𝜑 : Fator de potência; 

 𝑈𝑛 : Tensão nominal em V; 

 𝜎𝐶𝑢 : Condutividade elétrica do cobre em m/Ωmm². 

A corrente nominal em sistemas trifásicos é determinada da seguinte maneira: 
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 𝐼𝑛𝐴𝐶 =  
𝑃𝐼𝑁𝑉

√3 ∗ 𝑈𝑛 ∗ cos 𝜑
 (55) 

 

Em que: 

 𝑃𝐼𝑁𝑉 : Potência do inversor em W; 

Logo: 

 

 𝐼𝑛𝐴𝐶 =  
5.000 𝑊

√3 ∗  380 𝑉 ∗ 1
 (56) 

 

 𝐼𝑛𝐴𝐶 ≅ 7,60 𝐴 (57) 

 

Dessa forma, a área da secção transversal da parte 4, entre o inversor e o quadro 

de proteção trifásico, é calculada: 

 

 𝐴𝑇4 =  
√3 ∗ 1 𝑚 ∗  7,6 𝐴 ∗  1

0,03 ∗  380  𝑉 ∗  56 
𝑚

𝛺 ∗ 𝑚𝑚²
  
 (58) 

 

 𝐴𝑇4  ≌  0,0206 𝑚𝑚² (59) 

 

Por questão de padronização, o cabeamento da secção posterior deve ser de área 

transversal igual ou superior à anterior, logo será adotado um cabo de 2,5 mm² para cada fase. 

Da mesma forma, faz-se o cálculo para a secção 5, a qual é a parte localizada entre o quadro 

de proteção trifásico e o ponto de conexão com a rede elétrica. 

 

 𝐴𝑇5 =  
√3 ∗ 217,5 𝑚 ∗  7,6 𝐴 ∗  1

0,03 ∗  380  𝑉 ∗  56 
𝑚

𝛺 ∗ 𝑚𝑚²
  
 (60) 

 

 𝐴𝑇5  ≌  4,48 𝑚𝑚² (61) 

 

Com isso, como é necessário um cabeamento de área maior do que 4 mm², será 

adotado o cabo de área da secção transversal imediatamente superior comercializada, que, no 

caso, é de 6 mm² para cada fase. 
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4.3 Análise de custo atrelado ao Sistema Fotovoltaico 

 

O custo relacionado ao cabeamento e à string box foi baseado em valores 

encontrados em lojas virtuais de empresas no Brasil. Já os custos atrelados ao gerador 

fotovoltaico e ao inversor foram feitas as devidas conversões de moeda e incluídos valores 

aproximados de impostos de importação. Ao quadro de proteção aconselha-se o acréscimo de 

um disjuntor trifásico dimensionado corretamente para o inversor e de um relé multifunção 

capaz de operar o elemento de desconexão. O medidor bidirecional, segundo a Resolução 

Normativa N° 482/2012 da ANEEL, é de responsabilidade da distribuidora de energia, 

portanto o consumidor não deve arcar com esse gasto. 

Para que possa ser feita a instalação do gerador fotovoltaico no telhado, deve-se 

incluir nos gastos um kit de montagem para a fixação dos módulos fotovoltaicos. Foi 

selecionado um kit de montagem CK-990x2 para 2 módulos de até 990 mm de largura, 

encontrado na loja virtual minhacasasolar.com.br no valor de R$ 539,00 e um suporte CK-

990x4 para 4 módulos no valor de R$879,00. Para se utilizar 20 módulos dos 21 comprados 

são necessários 2 kits CK-990x2 e 4 kits CK-990x4, a fim de terem 2 fileiras de 10 painéis 

cada uma. O preço final é de R$ 4.734,04, incluindo o frete para a cidade de Sobral no Ceará. 

Uma string box da fabricante ABB com duas entradas e com uma saída foi 

encontrada na loja virtual monsterstok.com com um preço de R$ 2.256,15. 

Em relação aos cabos, são necessários 40 metros de cabo de cobre de 2,5 mm² e 

218,5 metros de cabo de cobre de 6 mm² para cada fase, sendo portanto necessários 655,5 

metros de cabo de 6 mm². 

Dessa forma, após uma pesquisa de preços, acharam-se os melhores valores para 

os cabos de 2,5 mm² na loja virtual leroymerlin.com.br e para os cabos de 6 mm² na loja 

virtual balaroti.com.br, os quais têm os valores, conforme a Tabela 12, para fios da fabricante 

Sil. 

 

Tabela 12 – Custo do cabeamento 

Loja 
Área 

(mm²) 
Material 

Comprimento 

do rolo 
R$/rolo Quant. Preço total 

Leroy 

Merlin 
2,5 Cobre 50 metros R$ 49,90 1 R$ 49,90 

Balaroti 6 Cobre 100 metros R$ 221,90 6 R$ 1.331,40 
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Balaroti 6 Cobre 50 metros R$ 158,86 1 R$ 158,86 

Balaroti 6 Cobre 25 metros R$ 93,74 1 R$ 93,74 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Baseando-se pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (2012), 

estimou-se um gasto em impostos de 27,64% a mais no preço em Reais do gerador 

fotovoltaico e 80,77% a mais no preço em reais do inversor. Os impostos descontados no 

Brasil são Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ICMS, 

PIS, CONFINS, SISCOMEX e AFRMM, sendo informadas, na Tabela 13, as características 

de cada imposto citado acima. 

Dessa forma, o valor de custo da importação dos painéis é de aproximadamente 

R$ 16.153,68 e do inversor de aproximadamente R$ 9.215,76. A partir daí, pode-se chegar a 

um valor aproximado de custo total do sistema fotovoltaico e calcular-se posteriormente o 

tempo de retorno do investimento. O custo total, somando os custos dos painéis solares, do 

inversor, dos cabos de cobre, da string box e do suporte de fixação, é de R$ 33.326,53, 

desconsiderando o custo atrelado à mão-de-obra para instalação. 

 

Tabela 13 – Impostos sobre os componentes do sistema fotovoltaico 

Item Finalidade/Características Competência 

II 

Tem por objetivo regular e proteger o produto fabricado 

internamente, em relação às mercadorias importadas. Varia 

de acordo com o país de origem das mercadorias (devido 

aos acordos comerciais) e com as características do 

produto. 

Federal 

IPI 

Promover a equalização dos custos dos produtos 

industrializados importados, em relação aos de fabricação 

nacional. 

Federal 

ICMS 

Promover o tratamento tributário isonômico entre os 

produtos importados e os nacionais. Incide sobre a 

movimentação de produtos no território nacional. 

Estadual 

PIS-

COFINS 

Promovem o tratamento tributário isonômico entre os bens 

produzidos no País e os bens importados. 
Federal 

AFRMM 

Destina-se a estimular o desenvolvimento da Marinha 

Mercante e da indústria de construção e reparação naval 

brasileiras. 

Federal 

Taxa 

SISCOMEX 
Cobrada no registro da Declaração de Importação. Federal 

Fonte: Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (2012). 
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Para se determinar o tempo de retorno do investimento, deve-se estimar o custo 

total com energia elétrica, baseando-se no consumo de energia anual adotado para os cálculos 

do projeto e na tarifa de energia da distribuidora, mostrada na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Tarifa de energia da COELCE 

Consumidor / 

Tarifas 
Verde Amarela Vermelha 

B2 – Rural 0,34433 0,35985 0,37538 

B1 – Normal 0,68266 0,70421 0,72575 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para um consumo total anual de 7202 kWh, 4494 kWh são oriundos do Rancho 

Padre Cícero, o qual se classifica como consumidor tipo B2, e 2708 kWh são oriundos da 

propriedade de Sobral, a qual obedece as tarifas do consumidor tipo B1. A Tabela 15 mostra 

os gastos que o proprietário teria sem o Sistema de Compensação de energia, baseados nas 

bandeiras verde e vermelha, dando os custos mínimos e máximos possíveis de conta de 

energia, respectivamente.  

 

Tabela 15 – Custo mínimo e máximo sem Sistema de Compensação de energia 

Propriedade 
Consumo 

(kWh) 

Bandeira 

Verde 

(R$/kWh) 

Bandeira 

Vermelha 

(R$/kWh) 

Custo 

(Verde) 

(R$) 

Custo 

(Vermelha) 

(R$) 

Rancho 

(Groaíras) 
4.494 0,34433 0,37538 1.547,42 1.686,96 

Casa 

(Sobral) 
2.708 0,68266 0,72575 1.848,64 1.965,33 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Tabela 16 mostra o custo que o proprietário ainda terá devido à taxa mínima de 

energia que deve ser paga pelo contribuinte previsto na Resolução Normativa N°482/2012 da 

ANEEL. Para conexão trifásica com a rede, o contribuinte deve pagar um consumo mínimo 

de 100 kWh e, para conexão monofásica com a rede, o contribuinte deve pagar um consumo 

mínimo de 30 kWh.  
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Tabela – 16 – Custo com o Sistema de Compensação de Energia 

Propriedade Conexão 

Consumo mín. 

mensal 

(kWh) 

Custo anual 

(Verde) 

(R$) 

Custo anual 

(Vermelho) 

(R$) 

Rancho 

(Groaíras) 
Trifásica 100 413,20 450,46 

Casa 

(Sobral) 
Monofásica 30 245,76 261,27 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O custo total anual gasto sem a instalação da microgeração de energia dado pela 

Tabela 15 é de R$ 3.396,06 (mínimo) e de R$ 3.652,29 (máximo). Em relação ao custo total 

anual com a instalação da microgeração de energia, estando a unidade geradora inclusa no 

Sistema de Compensação de Energia Elétrica, têm-se os valores de R$ 658,96 (mínimo) e de 

R$ 711,73 (máximo). A economia da conta de energia é dada subtraindo-se os valores, dando 

uma economia de R$ 2.737,10 (mínimo) e de R$ 2.940,56 (máximo). Com isso tem-se o valor 

de economia anual do sistema gerador. 

Para que seja calculado o tempo de retorno do investimento, é necessário saber os 

custos e as receitas anuais ao longo da vida útil do sistema fotovoltaico. Nesse caso, deve-se 

levar em consideração que um Inversor geralmente possui uma vida útil em torno de 10 anos, 

devendo ser substituído nesse período, entretanto a empresa Fronius possibilita acordos de 

garantia estendida de até 20 anos com o instalador. Isso possibilita que o comprador utilize o 

mesmo inversor por um tempo maior de funcionamento. Para esse projeto, foi considerada a 

troca do inversor a cada 10 anos. 

Deve-se levar em consideração a vida útil dos painéis fotovoltaicos, que de acordo 

com o fabricante Yingli Solar, é garantido o aproveitamento de 91,2% da potência dos 

Módulos até 10 anos e de 80,07% da potência até 25 anos. O projeto necessita de 18 Módulos 

Fotovoltaicos, entretanto pode-se optar por utilizar 20 Módulos para tentar compensar essa 

perda de potência ao longo dos anos, apesar de o Sistema de Compensação de Energia 

Elétrica permitir a utilização dos créditos de energia em 60 meses do crédito produzido em 

um ciclo de um mês. 

Esses são fatores essenciais para determinar se o investimento é viável ou não 

economicamente. Dessa forma, foi feita a Tabela 17 para a demonstração dos gastos ao longo 

de um ciclo de 25 anos, que é um tempo limitado pelos painéis fotovoltaicos, já que o custo é 
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bastante elevado para a sua substituição. 

 

Tabela 17 – Custos ao longo de 25 anos 

Ano Inversor Módulos Cabeamento String box Estrutura 

0 - R$ 9.215,76 - R$ 16.153,68 - R$ 1.633,90 - R$ 2.256,15 - R$ 4.734,04 

1 - - - - - 

5 - - - - - 

10 - R$ 9.215,76 - - - - 

15 - - - - - 

20 - R$ 9.215,76 - - - - 

25 - - - - - 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Todos os custos e receitas foram detalhados no Gráfico 1, considerando apenas a 

economia mínima, que é a baseada na bandeira verde da tarifa de energia. 

 

Gráfico 1 – Custo / Receita anual 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A partir dos valores de 𝐹𝑛 pode-se determinar o Valor Presente Líquido (𝑉𝑃𝐿) do 

projeto que é determinado pela Equação 15. 

 

 𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑁

𝑛=0

 (15) 
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Em que: 

 𝑖 : taxa de retorno; 

 n : ano. 

 

Gráfico 2 – Receita líquida anual 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A taxa de retorno pode variar dependendo do financiamento feito em conjunto 

com a agência bancária. Considerando primeiramente que o projeto foi feito sem nenhum 

financiamento bancário, a taxa de retorno é considerada de valor zero, de modo que a 

Equação 15 é simplificada na Equação 62. 

 

 𝑉𝑃𝐿 =  ∑ 𝐹𝑛

𝑁

𝑛=0

 (62) 

 

O valor do investimento, considerando os custos do Inversor ao longo dos anos, é 

encontrado quando o valor de 𝑉𝑃𝐿  é igual a R$ 0,00. Foi desenvolvida a Tabela 18 em uma 

planilha eletrônica para se chegar ao ano em que o investimento é recuperado. 

 

Tabela 18 – Valor Presente Líquido sem financiamento bancário 

n i Fn Vpl 

0 0 -R$ 33.993,53 -R$ 33.993,53 

1 0 R$ 2.737,11 -R$ 31.256,42 

2 0 R$ 2.737,11 -R$ 28.519,31 

3 0 R$ 2.737,11 -R$ 25.782,20 
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4 0 R$ 2.737,11 -R$ 23.045,10 

5 0 R$ 2.737,11 -R$ 20.307,99 

6 0 R$ 2.737,11 -R$ 17.570,88 

7 0 R$ 2.737,11 -R$ 14.833,77 

8 0 R$ 2.737,11 -R$ 12.096,66 

9 0 R$ 2.737,11 -R$ 9.359,55 

10 0 -R$ 6.478,65 -R$ 15.838,20 

11 0 R$ 2.737,11 -R$ 13.101,09 

12 0 R$ 2.737,11 -R$ 10.363,99 

13 0 R$ 2.737,11 -R$ 7.626,88 

14 0 R$ 2.737,11 -R$ 4.889,77 

15 0 R$ 2.737,11 -R$ 2.152,66 

16 0 R$ 2.737,11 R$ 584,45 

17 0 R$ 2.737,11 R$ 3.321,56 

18 0 R$ 2.737,11 R$ 6.058,67 

19 0 R$ 2.737,11 R$ 8.795,78 

20 0 -R$ 6.478,65 R$ 2.317,12 

21 0 R$ 2.737,11 R$ 5.054,23 

22 0 R$ 2.737,11 R$ 7.791,34 

23 0 R$ 2.737,11 R$ 10.528,45 

24 0 R$ 2.737,11 R$ 13.265,56 

25 0 R$ 2.737,11 R$ 16.002,67 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com a análise da Tabela 18, pode-se perceber que o retorno do investimento se dá 

16 anos após a instalação e a entrada no Sistema de Compensação de Energia Elétrica e que, 

ao longo de 25 anos, obteve-se em torno de R$ 16.000,00 de lucro. Dessa forma, sendo 

viável, por trazer retorno financeiro ao consumidor, entretanto possuindo um longo tempo de 

retorno. 

Caso o valor do investimento não seja possível financeiramente, é possível 

realizar um financiamento bancário específico ou um empréstimo, apesar de este possuir taxas 

de juros mais elevadas. Alguns bancos fazem financiamento para micro e minigeração 

distribuída de energia por fontes de energias renováveis, como, por exemplo, o programa FNE 

Sol do Banco do Nordeste, que possuem taxa de juros baixa, tendo como público alvo 

também produtores rurais, com bônus para casos de adimplência, conforme a Tabela 19. 

O financiamento pode ser feito em até 100% do valor do projeto, entretanto, 

quanto maior o valor financiado, maior será o tempo de retorno do investimento. 
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Tabela 19 – Tabela de Juros do programa FNE Sol 

 

Fonte: www.bnb.gov.br (2016). 

 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) deve ser considerada maior ou igual à taxa de 

juros do financiamento ou empréstimo para se chegar em um retorno de investimento maior 

ou igual ao valor investido, respeitando o ciclo de vida do sistema fotovoltaico. Dessa forma, 

foi determinado o maior valor de TIR para que todo o valor gasto fosse retomado ao final da 

vida útil do Sistema Fotovoltaico, conforme a Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Análise da Taxa Interna de Retorno 

n i (TIR) Fn Vpl 

0 0,0348619 -R$ 33.993,53 -R$ 33.993,53 

1 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 31.348,63 

2 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 28.792,83 

3 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 26.323,12 

4 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 23.936,62 

5 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 21.630,51 

6 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 19.402,08 

7 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 17.248,73 

8 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 15.167,92 

9 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 13.157,20 

10 0,0348619 -R$ 6.478,65 -R$ 17.756,17 

11 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 15.878,65 

12 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 14.064,37 

13 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 12.311,22 

14 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 10.617,12 

15 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 8.980,09 

16 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 7.398,21 

17 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 5.869,62 

18 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 4.392,52 
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19 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 2.965,19 

20 0,0348619 -R$ 6.478,65 -R$ 6.229,84 

21 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 4.897,05 

22 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 3.609,15 

23 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 2.364,65 

24 0,0348619 R$ 2.737,11 -R$ 1.162,07 

25 0,0348619 R$ 2.737,11 R$ 0,00 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em casos de financiamento, a TIR é o valor máximo que se pode ter de taxa de 

juros para que o investimento seja completamente pago em um período de tempo 

determinado. Logo, a maior taxa de juros de financiamento que traga benefício financeiro 

para o dono da unidade consumidora em questão é de 3,48619%. 

Portanto, considerando a taxa de juros bancária de 6,5%, não haverá retorno 

financeiro do investimento no período de vida útil dos módulos fotovoltaicos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica vêm sendo boas 

alternativas para consumidores que se interessam, em longo prazo, diminuir de forma 

significativa o valor da fatura de energia elétrica. A energia solar fotovoltaica, apoiada, 

principalmente, pela Resolução Normativa N° 482/2012 da ANEEL, está tomando cada vez 

mais espaço no setor energético brasileiro, no que se refere à pequena geração de energia 

elétrica. 

Este trabalho buscou desenvolver um projeto de um Sistema Fotovoltaico para 

microgeração distribuída de energia elétrica, baseando-se na Resolução Normativa N° 

482/2012 da ANEEL.  

Após a análise financeira do projeto, observou-se que o Sistema Fotovoltaico 

traria uma economia financeira para um período de 16 anos, com um investimento inicial de 

aproximadamente R$ 34.000,00, em um pagamento sem financiamento e sem empréstimo 

bancário. De contrapartida, caso haja um financiamento bancário de todo o valor do projeto, o 

consumidor terá prejuízo financeiro, já que o valor gasto não teria um retorno financeiro 

durante o tempo de vida do Sistema Fotovoltaico.  

Alguns possíveis fatores influenciaram nesse longo período de retorno de 16 anos 

do investimento. Um deles é o fato de a conexão de uma das unidades consumidoras com a 

rede distribuidora ser trifásica, pois o pagamento mínimo de consumo de energia é mais 

elevado do que o pagamento para conexão monofásica. Outro fator de influência é de a tarifa 

de energia para setor rural ser consideravelmente mais baixa, em torno de 51%, em relação à 

tarifa normal. 

Além disso, os impostos atrelados à importação desses componentes ainda são 

elevados, principalmente sobre os Inversores.  

Um ponto a ser levado em consideração também é que o projeto foi desenvolvido 

para que o consumidor adquira os componentes do Sistema Fotovoltaico de forma 

independente a uma empresa. Pode ser que o valor total do investimento seja maior ou menor, 

dependendo da empresa que realize o fornecimento e a instalação dos componentes, devendo-

se fazer antes uma análise comparativa entre as duas opções, a fim de se chegar ao método de 

melhor benefício financeiro. 

Esse método de geração de energia é muito vantajoso como uma alternativa de 

geração de energia no país, pelo fato de aumentar a disponibilidade de energia em cada região 

e de permitir uma descentralização de geração de energia no País, e para o meio ambiente, 
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pelo fato de diminuir a necessidade de utilização das termelétricas brasileiras, as quais são 

altamente poluentes, além de permitir, na maioria das vezes, uma vantagem econômica para 

os consumidores. 
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APÊNDICE A – CERTIFICAÇÃO DO INVERSOR FRONIUS SYMO 5.0-3-M 

 

CERTIFICAÇÕES TÍTULO 

ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712 

Instalação de sistemas elétricos com tensões 

nominais até 1000 V de corrente alternada e 

1500 V dc - Parte 4-712: centrais 

fotovoltaicas - construção e requisitos de 

segurança. 

DIN V VDE V 0126-1-1/A1 
Dispositivo automático de desconexão entre 

um gerador e a rede pública de baixa tensão. 

VDE AR N 4105 
Sistemas de geração de energia conectados à 

rede de baixa tensão. 

IEC 62109-1/-2 

Segurança dos conversores de potência para 

utilização em sistemas de energia 

fotovoltaica - Parte 1: Requisitos gerais / 

Parte 2: Regras particulares para inversores. 

IEC 62116 

Procedimento de ensaio de anti-ilhamento 

para inversores de sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede elétrica. 

IEC 61727 
Sistemas fotovoltaicos (PV) - características 

da interface utilitária. 

AS 3100 
Aprovação e especificação de ensaio - 

Requisitos gerais para equipamento eléctrico. 

AS 4777-2 / -3 

Ligação em rede de sistemas de energia 

através de inversores – Parte 2: Requisitos do 

inversor / Parte 3: Requisitos de protecção de 

rede. 

CER 06-190 Arranjos para Micro Geração. 

G83/2 

Recomendações para a conexão de geradores 

embutidos de pequena escala testados por 

tipo (até 16ª por fase) em paralelo com 

sistemas de distribuição de baixa tensão. 
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UNE 206007-1 

Requisitos para conexão ao sistema de 

alimentação - Parte 1: Inversores conectados 

à rede. 

SI 4777 
Conexão à rede de sistemas de energia via 

inversores. 

CEI 0-21 

Regras técnicas de referência para a conexão 

de usuários ativos e passivos para redes de 

distribuição de baixa tensão. 

NRS 097 Interligação da rede de produção integrada. 

 


